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کرونا ویروس واژه ای اس��ت که امروز به کلید 
واژه اول ادبیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و حتی امنیتی جهان مبدل ش��ده 
اس��ت و حت��ی برخ��ی می گوین��د می تواند 
زمینه ساز جنگ های آینده در جهان و تغییر 
در س��اختار نظ��ام بین الملل باش��د. در کنار 
آمارهای تلف��ات جهان��ی و پیامدهای کرونا 
بویژه در حوزه اقتصادی یک اصل مهم مطرح 
اس��ت و آن عملکردهای جمهوری اس��امی 
ایران در مواجه با این بحران و عملکرد س��ایر 

کشورهاست. 
نگاه��ی به آنچه طی ماه ه��ای اخیر در حوزه 
مقابل��ه با کرون��ا روی داده چن��د اصل قابل 
توجه اس��ت. بخ��ش مهم و اساس��ی در این 
حوزه ت��وان و ظرفیت های باالی پزش��کی و 
درمانی کشور اس��ت. چنانکه کادر درمانی با 
تاش و از خود گذشتگی توانستند مدیریتی 
صحیح در این حوزه داش��ته ک��ه نتیجه آن 
نیز پایین ب��ودن آمار جان باخت��گان و آمار 
باالی بهبود یافتگان از کرونا در کش��ور است 
ک��ه نهادها و س��ازمان های جهانی نیز به آن 
اذعان کرده اند. در ای��ن میان نباید فراموش 
کرد عملکرد موف��ق و تاش های همه جانبه 
جامعه کارگری کش��ور و مردم همیش��ه در 
صحنه که بار دیگر این پیام امام )ره( که می 
فرمودند ملت باید همیش��ه در صحنه باش��د 
را با تاش ش��بانه روزی برای تولید ماس��ک 
و وسایل بهداش��تی و ضد عفونی کننده رقم 
زدن��د. در همی��ن حال مراک��ز دانش بنیان و 
نخبگانی کش��ور نیز تاش��ی قاب��ل تقدیر را 
به نمای��ش گذاش��تند و در کوتاه ترین زمان 
ممکن زمینه ساز خودکفایی کشور در تامین 
نیازهای مراکز درمانی از دس��تگاه اکس��یژن 
گرفت��ه تا کیت های تش��خیص کرونا ش��دند 
نکته مهم دیگر در دوران کرونا دستاوردهای 
مهم در عرصه آموزش مجازی بوده است. هر 
چند که ش��روع آموزش مجازی در مدارس و 
دانشگاه ها با مش��کاتی همراه بود اما اکنون 
می ت��وان گفت که ایران توانس��ت کارنامه ای 
به نس��بت موفق تر از س��ایر کش��ورها حتی 
کشورهای اروپایی در عرصه آموزش به ثبت 
برساند. نکته دیگر همدلی و همیاری ملی در 
مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا بوده است. 
در حالی که جهان شاهد رفتارهای فردگرایانه 
جوامع غرب��ی در غارت فروش��گاه های مواد 
غذایی و بهداش��تی بودند در ایران از یک سو 
مردم مدیریت اقتصاد و تهیه نیازهای زندگی 
در دوره کرون��ا را به خوب��ی انجام دادند و از 
س��وی دیگر اتحاد و همدل��ی مثال زدنی در 
حمایت از آس��یب دیدگان اقتصادی از کرونا 
ص��ورت دادند. رفتاری مل��ی و مردم نهاد که 
می توان از آن با عنوان تجلی فرهنگ ایرانی-

اس��امی و انس��انیت و بشر دوس��تی ایرانی 
یاد کرد و به رخ جهانیان کش��ید. نکته مهم 
دیگر عملکرد نیروهای مسلح است در دوران 
کروناست. در حالی که در بسیاری از کشورها 
نیروهای مسلح صرفا حافظ امنیت کشور در 
براب��ر تهدی��دات خارجی هس��تند در ایران 
نیروهای مس��لح که درتامین امنیت کش��ور 
کارنام��ه ای موفق دارند در مقابله با کرونا نیز 
تم��ام امکانات خود را به می��دان آورده و در 
کنار س��ایر نهادهای بهداشتی و درمانی برای 
حمایت از مردم تاش کردند و نش��ان دادند 
که امنیت از نظر آنها صرفا مقابله با دش��من 
خارجی و یا تروریس��م نیست و با هر عاملی 
حتی یک ویروس که جان مردم را تهدید کند 

مقابله و جان مردم را حفظ خواهند کرد. 
آنچه ذکر شد بخش کوچکی از دستاوردهای 
ملت ایران در مقابله با کرونا بوده که با مقایسه 
همین امور با مشابه آنها در سایر کشورها به 
خوبی می توان عظمت و دس��تاوردهای ایران 
در مقابله با کرونا و پیامدهای آن را دریافت. 
در این میان حفظ این دس��تاوردها و نمایش 
صحیح آنها به جهانیان به عنوان نماد قدرت 
و اراده ایران��ی امری ضروری اس��ت و در این 
راه تاش برای حاشیه نشدن این دستاوردها 
امری ضروری می نماید. مدیریت صحیح بازار 
اقتصادی کشور نظیر مقابله با آنچه امروز در 
بازار خودروی کشور به چشم می خورد و نیز 
تبدیل نکردن مس��ئله کسب این دستارودها 
در ش��رایط تحریم ب��ه مولفه ای برای س��وء 
اس��تفاده دش��من برای نش��ان دادن اثرگذار  

کرونا و متنی که 
می تواند متن بماند
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قالیباف در فراکسیون دانش بنیان:
مشکالت معیشتی از مسیر اقتصاد دانش بنیان

 حل می شود

منتخب اول مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: ما باید از 
مسیر اقتصاد دانش بنیان مشکات معیشتی را حل کنیم و 
باید از ظرفیت منابع انسانی کارآمد و جوان استفاده شود.

محمدباق��ر قالیباف در اولین نشس��ت فراکس��یون اقتصاد 
دانش بنیان مجلس یازدهم شورای اسامی، اظهار داشت: 

دو اولویت در حوزه اقتصاد، معیشت و اشتغال است. 
راه حل مش��کات اقتصادی از مس��یر اقتصاد دانش بنیان 

می گذرد.
وی با بیان اینکه مرکز نوآوری دانشگاه شریف تا چند سال 
پیش مرکز انباشت زباله بود و حاال قطب اقتصاد دانش بنیان 
است، ادامه داد: اکوسیستم نوآوری شکل گرفته است. واقعیت این است که اکو سیستمی که مربوط 
به اقتصاد دانش بنیان است، در کشور شکل گرفته و استارتاپ ها، مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها 

به خوبی شکل خود را پیدا کرده اند و در مسیر مشخصی در حال حرکت هستند.
منتخب مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��امی با تاکید بر اینکه همه ظرفیت ها باید در خدمِت 
کار اثربخ��ش باش��د، تصریح ک��رد: دقت کنیم که ای��ن موضوع جغرافیا نمی شناس��د. ما باید همه 
ظرفیت های انس��انی و مکانی که وجود دارند اعم از همه عوامل انسان ساخت اجتماعی و کاربردی 

و همه شرایط طبیعی و منابعی که داریم را تبدیل به فرصتی برای کار کنیم.
قالیب��اف با بیان اینکه تغییر نگرش به موضوع کار اهمیت باالیی دارد،اظهار داش��ت: به طور مثال، 
ما اگر االن از دولت مجدد مطالبه کنیم که ش��هرک های صنعتی، کارخانه یا کارگاه بسازیم، جاده 

آسفالت کنیم و مواردی از این دست، مشکلی از اشتغال و معیشت کشور را حل نمی کند.
وی با اش��اره به اینکه ما باید خودمان را با س��رعت تغییرات هماهنگ کنیم، تصریح کرد: هر کدام 
از ما در حوزه های انتخابیه خودمان باید بدانیم که رابطه بین یک پلتفرم و اش��تغال کجاست؟ چه 
در حوزه صنعت چه در حوزه خدمات. مطمئن باش��ید 10س��ال دیگر، کسانی که از دبیرستان ها و 
دانشگاه ها به بازار کار وارد می شوند دیگر این مشاغلی که ما امروز به عنوان شغل آنها را می شناسیم، 

برایشان وجود ندارد و شغل های جدیدی جایگزین می شود.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: همین مرکز نوآوری دانش��گاه ش��ریف تا سه یا 
چهار سال پیش محل زباله بود و موجبات نگرانی مردم اطراف این منطقه را فراهم کرده بود. اِشل 
ش��هر تهران اِشل فرودگاه مهرآباد هس��ت که 1100 هکتار دارد و پیگیری و استفاده  از آن مناطق 

برای بهره گیری در جهت رونق هرچه بهتر اقتصاد و کسب و کارهای دانش بنیان، برعهده ماست.
قالیباف با بیان اینکه ما در حوزه های مختلفی دچار مش��کل هس��تیم،افزود: در بخش کش��اورزی، 
جاده ها، مصرف آب، دامپروری و موارد دیگری دچار مشکل هستیم و باید حتما رابطه بین پلتفرم 

و اشتغال، به طور خاص در مناطق محروم کار کنیم تا این مشکات حل شود.
وی با بیان اینکه اولویت نخست مجلس یازدهم مسائل اقتصادی کشور است، گفت: ما در اقتصاد دو 
عامل مهم را مد نظر داریم. نخست، اشتغال و معیشت. ممکن است بحث معیشت را با پول نقد به 
صورت مقطعی حل کنیم که البته نش��ان دادیم در همان هم عاجز هستیم. شما ببینید، آن روزی 
که کش��ور 110 میلیارد پول داش��ته با روزی که ۲۵ میلیارد پول داشته، در معیشت مردم تفاوتی 

ایجاد نشده و این موضوع حل نشده باقیمانده است.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه ما باید از مسیر اقتصاد دانش بنیان مشکل 
معیش��تی را حل کنیم، اظهار داش��ت: اگر می خواهیم معیشت و اشتغال را با یکدیگر حل کنیم که 

چنین هدفی را هم داریم، مسیرش از رهگذر توجه بیشتر به اقتصاد دانش بنیان است.
قالیباف تاکید کرد: اقتصاد دانش بنیان اقتصادی مردم پایه اس��ت؛ نیاز به پول ندارد، مغز و نیروی 
انس��انی می خواهد که شکر خدا در کشور وجود دارد و امیدوارم بتوانیم این موضوع را با استفاده از 

منابع انسانی کارآمد و جوان حل کنیم. 
وی گفت: ما به عنوان فراکس��یونی که قرار اس��ت این موضوع را در مجلس یازدهم پیگیری کنیم، 
باید نگرش��مان را به این مس��ئله تغییردهیم و امیدوارم که با این تغییر نگرش، به سرعت مشکات 

حل شود.
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کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی 
وایت کنند ونا را ر جهاد مقابله با کر
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امیر حیدری: 
جهش مطلوبی در تولید قطعات 
نظامی خواهیم داشت
2

سخنگوی شورای نگهبان:
مخالفت با نظارت استصوابی 

فرار از قانون است
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