تیم ملی فوتبال ایران با تساوی یکـ یک
مقابل کرهجنوبی همچنان در صدر جدول باقی ماند

صفحه 6

«نمایندگان امر ،نمایندگان کالم» و بررسی  12سال
فعالیت کانون نویسندگان ایران در پیش از انقالب

یکی به تور زدیم
 ۲تا به تیر

آیینهای پیش روی
روشنفکران
صفحه 8
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سیاهه تخلفات دولت روحانی
اتالف دهها هزار میلیارد تومان در شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان بورس ،انحراف در تخصیص ارز ترجیحی و یارانه نقدی

صفحه 3

صفحه 4

سیدحسن نصراهلل با اشاره به تحوالت افغانستان:

آمریکا داعش را
به افغانستان برد
صفحه 7

اعتراض گروههای عراقی به وقوع
تخلفات گسترده در انتخابات زودهنگام پارلمانی

العامری :نتایج را
قبول نداریم
صفحه 7

گزارش «وطنامروز» از مذاکرات ایران و عربستان

فرار آمریکا
اضطرار سعودی

گزارش اولین روز رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت

آسمان مال من است

سامانههای بومی «سوم خرداد» و «طبس» نیروی هوافضای سپاه
و «  ۱۵خرداد» و «مرصاد  »16نیروی پدافند هوایی ارتش ،اهداف واگذارشده
توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور را با موفقیت رهگیری و منهدم کردند
صفحه 2

صفحه 2

نگرانی نخستوزیر رژیمصهیونیستی از کاهش
دسترسیهای آژانس انرژی اتمی در ایران

جیغ بنفش بنت
صفحه 2

نگاه

مبارزه با دیو فساد در شهر

ادامه در صفحه 6

عکسaja.ir :

مصطفی خدابخشی :طی
یکی دو سال گذشته اخبار
دستگیری برخی شهرداران،
مدیران ش��هری و اعضای
ش��ورای شهر در شهرهای
مختلف به صورت مس��تمر در رسانههای کشور
منتش��ر شد .این دس��تگیریها حکایت از نفوذ
مافیای فس��اد و ریشه دواندن آن در بخشهای
مختلف مدیریت شهری در سطح کشور داشت.
در این میان ،کالنشهر تهران نیز بینصیب نماند
و مراجع قضایی پای ش��هرداران  ۲منطقه را به
دادگاه باز کردند.
سرنخهای فس��اد در بدنه شهرداری و برخی
سازمانهای تابعه در شرایطی پیدا شد که اعضای
شورای پنجم شهر تهران مدعی راهاندازی سامانه
«سوتزنی» به منظور معرفی مفسدان از سوی
مردم و کارکنان شهرداری بودند .در طرح مذکور
پیشبینی شده بود ضمن صیانت از گزارشگران
فساد ،پاداش مالی  6برابری حدنصاب معامالت
خرد براس��اس حدنصاب مص��وب هیأتوزیران
و پرداخ��ت پ��اداش تا معادل  ۶م��اه حقوق در
صورتی که گزارشگر فس��اد از شهرداری باشد،
پرداخت شود.
طرح راهاندازی این س��امانه توس��ط شورای
مدعی شفافیت ،سر و صدای بسیاری بلند کرد
اما تحقق آن به عمر این شورا که بدهی سنگینی
را بدون انجام پروژه عمرانی قابل ذکر بر ش��هر
تحمیل کرد ،نرس��ید تا اینکه مانند بسیاری از
پروژهها این طرح نیز به مدیران جدید شهری به
ارث برسد؛ مدیرانی که با شعار مبارزه با فساد از
سد انتخابات عبور کردند و حاال بر صندلیهای
بهشت تکیهزدهاند.

حمایت از تولید ،سرآغاز رشد اقتصاد
مه�دی باق�ری :حمای��ت از
یادداشت
تولی��د داخل��ی و تش��ویق
مصرفکنندگان به استفاده از محصوالت تولید داخل
منجر به رشد اقتصاد ،اش��تغالزایی ،کاهش واردات
غیرقانونی و افزایش قدرت ارز ملی میشود و به همین
علت حمایت از تولید داخل در دستور کار کشورهای
پیشرفته جهان است و با بررسیهای موجود ،متوجه
اهمیت این امر در رشد اقتصاد میشویم.
حمایت از تولید داخل عالوه بر اینکه موجب رشد
اقتصاد میشود ،باعث اشتغالزایی نیزمیشود که در
شرایط امروز جامعه و نرخ باالی بیکاری اهمیت این
موضوع را دوچن��دان میکند .به همین علت باید با
استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در حمایت
از تولی��د داخل ،بهترین تصمیم و راهکار در رابطه با
حمایت از تولید داخل گرفته شود .در ادامه چند مورد
از مزیتهای حمایت از تولید داخل و تجربه کشورهای
مختلف را بیان میکنیم.

یکی از مهمترین مزیتهای حمایت از تولید داخل،
افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در جامعه است .با
توجهبهپیونداقتصادیبینتولیدکنندهومصرفکننده،
تقاضا ب��رای منابع نیروی کار محل��ی ایجاد و باعث
اشتغالزایی میشود.
یک��ی دیگر از مزیتهای حمای��ت از تولید داخل
افزایش قدرت ارز ملی اس��ت .ق��درت هر ارز در برابر
ارزهای جهان عمدتا تابعی از تعادل تراز پرداختی آن
است ،بنابراین با مصرف کاالهای محلی ،ایجاد ذخایر
ارز خارج��ی برای حمای��ت از موقعیت تراز پرداخت
کشور تسهیل میشود و همچنین با افزایش کیفیت
محصوالت و باال بردن تولید ،میتوان از طریق صادرات
کاال و محصوالت ،ارزآوری داشت.
سومین مزیت حمایت از تولید داخل ثبات قیمت
کاالها و محصوالت اس��ت .از آنجا که اقالم مصرفی و
بعضی محصوالت و قطعات از طریق واردات یا قاچاق
وارد کش��ور میشود ،قیمت محصوالت وابسته به ارز

است و با تغییر قیمت ارز شاهد گران شدن محصوالت
هستیم .اما زمانی که از تولید داخل حمایت کنیم و
دیگر وابستگی به واردات نداشته باشیم ،میتوان قیمت
کاالها را کنترل و براساس درآمد اقشار مختلف جامعه
تنظیم کرد.
از چی��ن میتوان به عنوان موفقترین کش��ور در
حمایت از تولید داخل نام برد .نخستین سیاست چین
حمایت از تولید داخل است و بقیه سیاستها براساس
آن تعیین میشوند .صنایع اصلی چین بسیار گسترده
است و شامل محصوالت آهن و استیل ،زغالسنگ،
اس��باببازی ،غالت ،ماشینآالت و ...است .نکته مهم
در اقتصاد چین و سیاستهای اشتغالزایی این کشور،
ممنوعیت صادرات مواد خام طبیعی است؛ ممنوعیتی
که باعث اش��تغالزایی گسترده در چین شده است.
همچنین دولت چین یک دولت کارآفرین اس��ت که
ریسک سرمایهگذاریهای پرخطر را بر عهده میگیرد
و این ام��ر به خلق فرصتهایی برای تولیدکنندگان

منجر ش��دهاست .به عنوان مثال بعد از سال ،2010
بانک توسعه چین  47میلیارد دالر برای تامین مالی
 15تولیدکننده پیشتاز چینی در تکنولوژیهای برق
خورشیدی اختصاص داد و منجر به این شد که امروز
بعد از گذشت  11سال چین یکی از پیشگامان برق
خورشیدی در دنیاست.
از آغاز دهه  ،90حمایت از تولید داخل در دستور
کار مسؤوالن کشور قرار گرفت و حال بعد از گذشت
 10سال با تمام کم و کاستیها ،توانستهایم با حمایت
از صنایع مختلف و تولیدکنندگانی که با شرایط سخت
نگه داشتهاند،
تحریمی چراغ صنعت داخل را روشن 
به اش��تغالزایی و رشد اقتصادی برسیم و برای مثال
صنعت لوازم خانگی در کمتر از یک س��ال از خروج
شرکتهای کرهای ،عالوه بر اشتغالزایی برای بیش
از  20هزار نفر ،ارزآوری  200میلیون دالری از طریق
صادرات داشته است.
یکی از حمایتگراترین کش��ورها در زمینه تولید

داخل ،آمریکاس��ت .حمایت دول��ت آمریکا از تولید
داخل ریش��ه  200س��اله دارد و ب��ر  9محور اصلی
این حمایتها ش��کل گرفته است که شامل «اعمال
سیاس��تهای تجاری»« ،اعط��ای یارانه به صنایع»،
«سیاس��تهای مالیاتی»« ،نجات شرکتهای بزرگ
بوکارها و
از ورشکس��تگی»« ،هدایت پول به کس�� 
طرحهای بزرگ»« ،خریدهای دولتی»« ،حمایتهای
صادراتی»« ،نوسازی بافت شهری آمریکا» و «حمایت
از کس��بوکارهای کوچک» میشود .مهمترین نکته
در حمای��ت آمریکا از تولی��د داخل ،وضع تعرفههای
س��نگین بر واردات به منظ��ور حمایت از صنایع تازه
جان گرفته است.
به نظر میرسد اکنون زمان آن رسیده است تا پس
از مرقومه رهبر معظم انقالب و حمایت قاطع ایشان از
لوازم خانگی داخلی و همچنین رشد چشمگیر برخی
صنایع داخلی از جمله لوازم خانگی ،فصل نوینی در
حمایت از تولید داخل شکل بگیرد.

