
روزنامه اقتصادی صبح ایران

 اعتماد به جوانان 
کلید حل مشکالت کشور

فردا 28 فروردین، مصادف با 11 ش��عبان - 
والدت حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان اس��ت. 
ایران به عنوان یکی از جوان ترین کشورهای جهان 
با جمعیتی بالغ بر 25 میلیون جوان 14 تا 29 سال، 
بستری از فرصت ها و چالش هاست. به شرط آنکه 
قدر و منزلت این حجم از نیروی جوان کش��ور را 
گرامی بداریم و بدانیم اگر این چالش ها به فرصت 
تبدیل نش��ود، بتدریج بحران های��ی در حوزه های 
مختلف مرب��وط به جوان��ان را تجربه گر خواهیم 
بود. حضور جوانانی که هم��واره نگاه منتقدانه ی 
سیر پذیرفتن مسئولیت های مدیریتی و اجتماعی 
را ب��ا خود ب��ه هم��راه دارند. کاهش مش��ارکت 
ج��وان امروزی درعرصه ه��ای مهم تصمیم گیری 
در کن��ار نگاه محافظه کارانه ی مس��ئولین نه تنها 
نوخواه��ی و نوگرای��ی را در نطفه ک��ور خواهد 
 کرد، بلکه به تدریج جس��ارت و ش��جاعت را در 

جوان ایرانی می خشکاند. 
باید به جوانان خالق و مس��تعد اعتماد کنیم 
و به آن ها میدان دهیم تا بسیاری از نابسامانی ها 
و مدیریت های خس��ته در عرصه های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی سامان یابد. اعتماد به جوانان؛ 
شکوفایی، هویت و شخصیت بخشی برای آن ها 
به همراه دارد و بی اعتمادی ، باعث طرد ش��دن و 
ایجاد معضالت و مشکالت اجتماعی برای قشر 
جوان جامعه خواهد ش��د و غفلت در این زمینه 
باعث ش��ده، امروز نتوانیم جانش��ینان و مدیران 
خوب زیادی در کش��ور را به سرعت جایگزین 
کنی��م. در حال��ی در دهه های پنجاه و ش��صت، 
میانگین سنی مدیران ارشد کشور شاید به ندرت 
از40 بیش��تر بود. اگر تفاوت نس��ل ها به خوبی 
هدایت شود، نسل جوان با بهره گیری از تجارب 
نسل گذشته می تواند بسیاری از محدودیت های 
کش��ور را به فرصت تبدیل ک��رده و به حرکت و 
توسعه ی کشور به سمت شکوفایی کمک نماید. 
ذات توس��عه به همین معناست، توجه به نخبگان 
جوانی که از تجربه بی بهره اند. جوانان کارآفرین 
و متعهد کش��ور به دلیل قدرت خالقیت ، ریسک 
پذیری و ابتکار عمل، ظرفیت بسیار باالیی برای 
حل بسیاری از مش��کالت اقتصادی پیش رو و 

توسعه ی اقتصادی کشور را دارا هستند.
ام��ا آنچه در طول یک ده��ه ی اخیر نادیده 
انگاش��ته ش��ده، عدم حضور قناعت بخش نسل 
جوان در سطوح و الیه های مختلف مدیریتی در 
مس��ائل کالن کشوری است. بی گمان اگر تفاوت 
نس��ل ها به درس��تی هدایت ش��ود، یک فرصت 
گرانبهاست، اما اگر تغییر به این پتانسیل و تغییر 
نس��ل را دنبال نکنی��م و ب��رای آن برنامه ریزی 
ج��دی و سیاس��ت های هدفمن��د تبیین نش��ود، 
طبعا مش��کل آفرین بوده و عقب ماندگی کشور 
را در پی خواهد داش��ت. در هم��ه دنیا بویژه در 
کش��ورهای توسعه یافته اصل جانشین پروری و 
می��دان دادن به حضور و مش��ارکت افکار بکر و 
نو در عرصه های اقتصادی و امور مدیریتی کالن 
کشور از ملزومات می باش��د و به جوانان اجازه 
داده می شود که دیدگاه های خود را تشریح کرده 

و به ورطه آزمایش بگذارند...
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جنگل ها؛ ضربه گیر 
باران های سیل آسا

پوش��ش گیاهی اعم از جنگل��ی و علفی در 
مقابل سیل مانند ضربه گیر عمل می کند ولی ما بدون 
توجه به این واقعیت مهم، وسعت جنگل های کشور 
را از 18.5 میلیون هکتار در مدت 50 تا 60 س��ال 
اخیر به 12.5 میلیون هکتار کاهش دادیم که نتیجه 
آن وقوع سیل های مخرب و ویرانگر است که اخیراً 
نمونه آن را ش��اهد بودیم. به گزارش ایرنا، پوشش 
جنگلی بع��د از مراتع ،مهم ترین و مؤثرترین عامل 
جلوگیری از فرس��ایش های آبی و خاکی هستند، 
این اکوسیستم های طبیعی کارکردهای زیادی دارند 
که یکی از آن ها جلوگیری از وقوع س��یل اس��ت، 
بنابر مطالعات صورت گرفته از بین عوامل مختلف 
تأثیرگذار در بروز س��یل، بیشترین سهم مربوط به 
پوشش گیاهی از نظر نوع، حجم پوشش و وضعیت 

خاک از نظر نفوذپذیری آب است.
یعنی هرچه وضعیت پوش��ش های جنگلی 
و مناب��ع خاکی کش��ور وضعیت نامناس��ب تری 
داش��ته باشد، احتمال وقوع سیل و ویرانی بیشتر 
اس��ت، با تمام ای��ن مزیت ها اما انس��ان هیچ گاه 
قدر این اکوسیس��تم های ارزش��مند را ندانسته و 
بنا به اع��الم منابع آماری و نقش��ه های موجود، 
جنگل های ای��ران از حدود 18.5 میلیون هکتار 
در سال های 1335، اکنون به 14.5 و به گفته ای 
12.5 میلیون هکتار کاهش یافته است.متأس��فانه 
مساله، فقط کاهش حجم جنگل ها نیست بلکه با 
کاهش تراکم درختان در سطح جنگلی نیز مواجه 
هستیم به طوری که مثاًل جنگل های درجه یک به 
دو، درجه دو به س��ه، درجه سه به چهار و درجه 
چهار به پنج سقوط کرده است.این میزان کاهش 
نه تنها ازنظر ارزش اقتصادی خسارت زیادی به 
کشور وارد می کند بلکه خسارت ناشی از جاری 
شدن س��یل و همچنین طوفان و فرسایش خاک 
نیز قابل تأمل است، به طوری که در ابتدای امسال 
ش��اهد بروز سیل در چهار استان کشور از جمله 
گلستان، خوزستان، لرس��تان و فارس بودیم که 

خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد.
»مصطفی خوش��نویس« عضو هیات علمی 
بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگل و 
مراتع کشور درباره تأثیر جنگل و پوشش گیاهی 
در جلوگیری از وقوع سیل گفت: پوشش گیاهی 
اعم از علفی، بوت��ه ای، درختچه ای و درختی را 
ش��امل می ش��ود که هر کدام به شکلی در کنترل 
آب ب��اران و حرک��ت آن در دامنه های کوه نقش 
دارن��د و هر چه تراکم آن ه��ا باالتر رود احتمال 
حرک��ت آب در دامنه های ک��وه پایین تر می رود.

وی اف��زود: وقتی قطرات ب��اران از باال بر روی 
خاک س��قوط می کنند، اگر پوشش گیاهی نباشد 
ضربه وارد شده به خاک دو کار را هم زمان انجام 
می دهد؛ اول اینکه بر اثر ضربه وارد ش��ده خاک 
سطح زمین متالشی و پخش می شود و این مسئله 
چسبندگی خاک را کاهش می دهد چون در ضربه 
اول قشر سطحی خاک از بین می رود، البته ممکن 
است مثاًل نیم میلی متر سطح خاک از بین برود اما 
به هرحال همان مقدار را هم متالشی می کند.وی 
اظهار داش��ت: دومین آسیب اینکه چون پوشش 
گیاهی وجود ندارد و دامنه کوه ش��یب دار اس��ت 
آب در دامنه ش��یب دار شروع به حرکت می کند، 
بنابرای��ن تصور کنید وقتی در یک لحظه صدها و 
صده��ا قطره باران با زمین برخورد می کند و اگر 
هرکدام از این قطرات و ضربه های ناش��ی از آن 
مثاًل نیم سانتی متر خاک سطحی را متالشی کند، 

مجموعه آن ها حجم زیادی می شود...
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گزارشسرمقاله

معاون وزیر علوم تاکید کرد

 فارغ التحصیالن
 باید کارآفرین 

شونـد

رئیس کل بانک مرکزی:

 برنامه ای 
 برای تغییر نرخ

سود بانکی نداریم

 بازار 
 فروش رایانه 

راکدتر از همیشه!

 آیـا 
 خریداران مسکن
حباب می خرند؟

رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم:

 حرکت عظیم مردمی 
 در امداد به سیل زدگان 

از آموزه های قرآن و شهداست

چرا سرمایه خارجی ؟!

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن:

 خودروسازان باید زمینه ساز
رشد قطعه سازان شوند

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت خبر داد

 واگذاری پنج بلوک 
اکتشافی به ایرانی ها
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مراسم پایانی سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 
صبح دیروز با ش��رکت اساتید برجسته و قاریان بین المللی و همچنین 
قرآن پژوهان و میهمانان شرکت کننده در این مسابقات، در حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمی برگزار شد.
به گزارش تفاهم به نقل از دفتر اطالع رسانی مقام معظم رهبری، 
رهب��ر انقالب اس��المی در این مراس��م، فهم قرآن و عم��ل به آن را 
تأمین کننده سعادت بشر در دنیا و آخرت دانستند و با تأکید بر اینکه 
بسیاری از مشکالت و گرفتاری های امت اسالمی و بشریت به علت 
عمل نکردن به معارف قرآنی اس��ت، گفتند: ام��روز به لطف الهی در 
جمهوری اسالمی، اقبال مردم بویژه جوانان به معارف قرآنی و تمسک 
به این معارف روز به روز در حال گس��ترش است و همین تمسک به 
قرآن مایه س��عادت، قوت و عزت نظام اس��المی خواهد بود.حضرت 
آیت ا...خامنه ای با قدردانی از دس��ت اندرکاران برگزاری مس��ابقات 
بین المللی قرآن، تالوت قرآن و انس با آن را مقدمه فهم و معرفت قرآنی 
و همچنین تعمیق معنویت در قلب و ذهن انسان برشمردند و افزودند: 
بس��یاری از کج روی ها، بدفهمی ها، ناامیدی ها، خیانت ها، دشمنی ها و 
تس��لیم ش��دن در برابر طواغیت، به علت دوری از ق��رآن، و معنویت 
و معرفت ناش��ی از آن اس��ت. ایش��ان با تأکید بر اینکه عمل به قرآن 

زمینه ساز عزت، رفاه، پیشرفت، قدرت، انسجام، سبک زندگی شیرین 
در دنیا و تأمین کننده سعادت آخرت است، خاطر نشان کردند: متاسفانه 
برخی س��ران کشورهای اسالمی به دستورات قرآنی عمل نمی کنند و 
به جای آنکه »اش��داُء علی الکفار« باش��ند، نوکر و دنباله رو آمریکا و 
صهیونیست ها هستند و به جای »رحماُء بَینَُهم«، زمینه ساز اختالف ها 
 و جنگ ها همچون جنگ سوریه، یمن و کشتار مردم مسلمان شده اند. 
رهب��ر انقالب اس��المی، الزمه عمل به قرآن را ی��اد خداوند و تقوای 
الهی دانس��تند و با اش��اره به شهدا به عنوان انس��ان هایی که در مرتبه 
عالی تقوا قرار دارند، گفتند: ش��هدای ما درس های زیادی را به ملت 
ای��ران دادن��د که نمونه بارز آن، پدیده کم نظی��ِر حرکت عظیم مردمی 
 برای کمک به مناطق س��یل زده اس��ت.حضرت آی��ت ا... خامنه ای، 
امدادرسانی و کمک های مردمی به مناطق سیل زده گلستان، مازندران، 
ایالم، لرس��تان و خوزس��تان را ش��بیه حرکت جوانان در دوران دفاع 
مق��دس خواندند و افزودند: این حرکت عجیب مردمی که این روزها 
شاهد هستیم، همانند روحیه فداکاری و شوق و ذوق جوانان در دهه 
شصت است. ایشان، این روحیه را نتیجه آموزه ها و درس های قرآنی 
برش��مردند و با اشاره به دش��منی ها با جمهوری اسالمی ایران، تأکید 
کردند: اگر چه دشمنی ها و حجم و شدت آن بیشتر از گذشته به نظر 

می رسد اما این اقدامات و توطئه ها، نََفس های آخر دشمنِی دشمنان با 
جمهوری اسالمی است.ایشان در پایان تأکید کردند: هرچه آنها نسبت 
به ملت ایران شدت عمل بیشتری به خرج دهند و سخت تر بگیرند و 
هرچه از پایبندی ملت ایران به معارف قرانی عصبانی ش��وند، اما این 
ملت در مقابل، قوی تر و قدرتمندتر خواهد ش��د و تمسک خود را به 

قرآن بیشتر خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم خاموشی- 
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان گزارشی، 
گفت: س��ی و ششمین دوره مس��ابقات بین المللی قرآن کریم با شعار 
»یک کتاب، یک امت« و با هدف ایجاد فضای انس میان مس��لمانان، 
زمینه سازی جهت ایجاد هویت اسالمی واحد در سایه آموزه های قرآن 
و ایجاد فضای وحدت بخش میان ملت های مسلمان در شهرهای تهران 
و قم برگزار شد.وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در این دوره از 
مس��ابقات، افزود: در رویداد بزرگ قرآنی امس��ال 329 نفر از اهالی 
قرآن از 6۷ کشور جهان شامل مسابقه دهندگان، داوران، مهمانان ویژه 
و جمعی از اساتید و فعاالن قرآنی حضور داشتند.در ابتدای این دیدار 
تعدادی از اساتید و برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن کریم، آیاتی 

از کالم ا... مجید را تالوت کردند.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: این وزارتخانه برای جذب "سرمایه های خارجی" باید از همه توانمندی هایش استفاده کند. اما چرا وقتی 
در ایران این همه سرمایه های سرشار مالی وجود دارد باید به دنبال جذب سرمایه گذاری های خارجی باشیم؟...

چرا سرمایه خارجی ؟! توجه به گردشگری و صنایع 
دستی راهگشای مسائل اقتصادی 

تفاهم – گروه کارآفرینی: علی اصغر مونس��ان-رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دیدار با محمد شریعتمداری-وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و شماری از معاونان دو دستگاه و مدیران برخی از بانک ها، 
از آمادگی این سازمان برای هرگونه همکاری با دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر 
برای کمک به رونق تولید و اشتغال در کشور خبر داد و گفت: در سازمان میراث 
فرهنگی ظرفیت های بسیار خوبی برای ایجاد شغل پایدار وجود دارد و می توانیم 
با س��رمایه گذاری اندک در حوزه های مرتبط با ماموریت های این سازمان شغل 
پایدار ایجاد کنیم. وی با اش��اره به ابنکه در دنیا نیز اش��تغال فراگیر را در حوزه 
خدمات دنبال می کنند، ابراز امیدواری کرد تا با کمک وزارت کار بتوان به ایجاد 

اشتغال هرچه بیشتر در کشور کمک کنیم. 
مع��اون رئیس جمهوری افزود: توان ایجاد ش��غل در حوزه گردش��گری 
و صنایع دس��تی بس��یار باال اس��ت و عمده این مش��اغل پایدار هس��تند که با 
س��رمایه گذاری اندک ایجاد می شوند. مونسان اضافه کرد: به عنوان مثال یکی 
از ظرفیت ه��ای بس��یار خوبی که به تازگی در کش��ور ش��کل گرفته، موضوع 
بوم گردی ها است، در حال حاضر 1500 واحد بوم گردی در کشور ایجاد شده 
و هدف گذاری ما احداث 2هزار واحد بوم گردی است. وی گفت: سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری عالوه بر اثرات اقتصادی، تاثیرگذاری اجتماعی نیز دارد، 
به عنوان مثال با رونق گرفتن بوم گردی ها ش��اهد مهاجرت معکوس روستاییان 
و رونق گرفتن روستاها هستیم. وی گفت: یکی از مشکالت حوزه گردشگری 
و صنایع دس��تی موضوع بیمه فعاالن این دو حوزه اس��ت، که در این خصوص 
نیازمند همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. مونسان ادامه داد: 
بس��یاری از افراد برای سرمایه گذاری در موضوع گردشگری عالقه مند هستند 
و به طور حتم نیازمند تعریف اقتصادی جدید در کش��ور هستیم که این اقتصاد 
جدید، گردش��گری است. معاون رئیس جمهوری گفت: در حوزه صنایع دستی 
نی��ز ظرفیت های بی ش��ماری داریم که توجه هرچه بیش��تر به این هنر صنعت 

می تواند راهگشای مسائل اقتصادی در کشور باشد.
محمد ش��ریعتمداری-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی نیز در این دیدار 
ضمن برش��مردن ظرفیت های بی نظیر اش��تغال و تولید در حوزه گردش��گری و 
صنایع دستی از آمادگی کامل وزارت خانه متبوع خود با سازمان میراث فرهنگی 
برای فعالیت بیشتر در این حوزه با هدف کمک به تولید اشتغال و رونق اقتصادی 
خبر داد. وی گفت: موضوعاتی که در این جلس��ه مطرح شد، موضوعات بسیار 
مهم و حیاتی است که این موضوعات باید تبدیل به تصمیم شود و هرچه زودتر 

عملیاتی شوند. 

 وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی می گوی��د: این 
وزارتخان��ه ب��رای جذب "س��رمایه های خارج��ی" باید 
 از هم��ه توانمندی های��ش اس��تفاده کن��د. اما چ��را وقتی 
در ایران این همه س��رمایه های سرش��ار مالی وجود دارد 
باید به دنبال جذب س��رمایه گذاری های خارجی باشیم؟ 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، "س��رمایه گذاری خارج��ی" از آن 
دس��ت مقوالتی اس��ت که به کرات در ادبیات مس��ئوالن 
و کارشناس��ان اقتصادی اس��تفاده می ش��ود و بارها از آن 
به عنوان گش��اینده بن بس��ت های اقتصادی و مساله تولید 
یاد ش��ده است. س��والی که پیش می آید این است که مگر 
خودمان در داخل کم سرمایه داریم که حاال باید به دنبال 
شندرغاز سرمایه خارجی به دنبال کشورهای خارجی راه 
بیفتی��م. مگر نه اینکه ما س��االنه میلیاردها دالر را صرف 
واردات کاال می کنی��م، چ��را نمی توانیم همین دالرها را به 
س��رمایه تبدیل کنیم؟واقعیت این اس��ت ک��ه دالرهای ما 
هیچ تفاوتی با دالرهایی که قرار اس��ت به عنوان "سرمایه 
خارجی" به کش��ور وارد ش��وند، ندارند و تفاوت تنها در 
ش��یوه حصول و به��ره وری از این دالرها اس��ت. اما این 

تفاوت بسیار سرنوشت ساز است.
س��رمایه دار بزرگی که سرمایه اش را از مسیر تولید و 
فعالیت های مولد اقتصادی به دس��ت آورده باشد از سود 
حاصل از س��رمایه گذاری خود برای توسعه کسب وکارش 
اس��تفاده می کن��د چرا ک��ه در غی��ر این صورت اساس��ًا 
نمی توانست به یک س��رمایه دار تبدیل شود.سرمایه داران 
واقعی و کسانی که از راه فعالیت های مولد کسب ثروت کرده 
باشند در مس��یر این کسب ثروت خود به انواع شیوه های 
مدیریتی جدید، سازماندهی اداری و تکنولوژی های جدید 
آشنایی پیدا می کنند. این مجموعه نیرومند که حول محور 
شخصی به نام "سرمایه دار" شکل می گیرد در هر اقتصادی 
که وارد ش��ود عالوه بر اینکه می تواند ایجاد رشد و رونق 
اقتص��ادی کند، برای م��ردم آن جامعه هم ایجاد اش��تغال 
خواهد کرد. بدیهی است که این سرمایه دار ماهیتی متفاوت 
از آن اف��رادی دارد که از راه زد و بندهای رانتی یا داللی 
و واس��طه گری اموال��ی را در نزد خود جم��ع کرده و جز 

مص��ارف آنچنانی و خرید خودروهای لوکس راهی برای 
خرج کردن پولش نمی شناسد.

از همین جهت است که وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در مراسم رئیس جدید سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتص��ادی و فنی ایران گفته ک��ه باید از همه توانمندی های 
تجرب��ی، علم��ی و اجتماعی خ��ود برای جل��ب و جذب 
س��رمایه گذاری های خارجی بهره بگیریم. فرهاد دژپسند 
با بیان اینکه کارکنان س��ازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران باید جذب س��رمایه گذاری خارجی 
را ب��ه عنوان یک وظیفه ملی و دغدغ��ه دائمی تلقی کنند، 
اظهار کرد که وزارت اقتصاد و س��ازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران بدون وقفه و با تمام توان با 
هم افزایی در فعالیت ها، برای رسیدن به اهداف تعیین شده 

در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی تالش می کنند.
در همین راس��تا، س��ید علی محمد موسوی - رئیس 
جدید س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک ه��ای اقتصادی 
و فنی ای��ران با بیان اینکه هی��چ محدودیتی برای حضور 
سرمایه گذاران خارجی در کشور وجود ندارد، اظهار کرده 
ک��ه باید بخ��ش خصوصی را وارد س��رمایه گذاری کنیم و 
از حضور و ظرفیت آن ها اس��تفاده کنی��م. باید از ظرفیت 
نمایندگی های وزارت خارجه در دیگر کشورها بهره ببریم 
تا بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب و شاهد توسعه 
اس��تان هرمزگان باشیم.موس��وی همچنین تاکید کرده که 
هیچ گاه س��رمایه گذارانی که در ای��ن مقطع زمانی در ایران 
اقدام به سرمایه گذاری می کنند را فراموش نخواهیم کرد و 
تالش مان در این اس��ت که به سمت جذب سرمایه گذاران 
خارج��ی پیش بروی��م؛ چراکه در برنامه شش��م توس��عه 
جذب 65 میلیون دالر از طریق س��رمایه گذاری خارجی 
پیش بینی ش��ده اس��ت.پیش از این رهبر معظ��م انقالب با 
نامگذاری س��ال جدید با عنوان "رون��ق تولید" بر اهمیت 
توجه به این حوزه تاکید کرده بودند. در این راستا بسیاری 
از اقتصاددانان معتقدند که تنها با جذب سرمایه گذاری های 
جدی می توان تحوالتی اساس��ی را در حوزه فعالیت های 

مولد و رونق تولید به وجود آورد.


