
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری: 

سرمایه بخش خصوصی وارد پژوهش شود

سخنگوی موگرینی:  سازوکار مالی با ایران به زودی راه اندازی می شود
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه کار برای 
ایجاد سازوکاز مالی با ایران در حال پیشرفت است، گفت که این سازوکار 

به زودی راه اندازی می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی کویت )کونا(، مایا کوچیانچیک، سخنگوی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل 
گفت که روند ایجاد سازوکار مالی ویژه با ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا ادامه دارد.  
وی ادامه داد: در حقیقت این کاری است که توسط کشورهای عضو )اتحادیه اروپا( در 
حال انجام است. طبق اطالعاتی که داریم این روند ادامه دارد و به خوبی در حال پیشرفت 

است. کوچیانچیک گفت: این سازوکار به زودی راه اندازی خواهد شد. ما بر این باوریم 
که این سازوکار در هفته های آینده برای انجام تجارت مشروع با ایران عملیاتی می شود. 
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرد: این بخشی از 
تالش های گسترده تر اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای با ایران تا زمانی است که 
این کشور نیز به تعهدات مرتبط هسته ای اش عمل می کند. پیش از این، فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که سازوکار مالی با ایران تا پایان سال 
2018 راه اندازی می شود اما مقامات ایران به طور مکرر این انتقاد را مطرح می کنند که 

اروپا تاکنون نتوانسته این سازوکار را ایجاد کند.
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خط و نشان ایران
بازتاب پیروزی قاطع تیم ملی در رسانه های عربی
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 دخترانی که تمایلی
به »بله گفتن« ندارند...

حتی با گذراندن سن مناسب ازدواج

دالر عقب نشینی کرد
 در پی پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی آمریکا

با افزایش انتظارات نسبت به توقف روند افزایش نرخ بهره در آمریکا، 
دالر تضعیف شد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، حتی با وجود انتشار آمار خوب از 
رشد  نرخ  که  معتقدند  تحلیل گران  آمریکا،  دسامبر  ماه  زایی  اشتغال 
اقتصادی بزرگ ترین اقتصاد جهان در حال کند شدن است. اظهارات اخیر 

جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز به این انتظار دامن زده است 
که فدرال رزرو چشم انداز خود را محتاطانه تر کرده است. شاون اوزبورن، 
استراتژیست ارزی در بانک اسکوشیا گفت: اظهارات پاول مبنی بر اینکه 
سیاست گذاران انعطاف پذیر و آماده شنیدن صدای بازارهای مالی هستند، 
این انتظار را تقویت کرده است که سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا 

محدود و یا به کلی متوقف خواهد شد.
در مبادالت امروز، شاخص دالر که متوسط برابری این ارز در مقابل سبدی 
از ارزهای دیگر جهانی را اندازه می گیرد با ۰.۴ درصد کاهش به ۹۵.۷3۶ 
واحد رسید. یورو با ۰.۶ درصد افزایش در برابر دالر در مقایسه با سایر ارزها 

عملکرد بهتری داشت و هر یورو به ۱.۱۴۶۲ دالر رسید.
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تجمع آالیندگی ها در عسلویهجوایز ادبی؛ به نام نویسنده یا به کام ناشر
وضع آالیندگی در پایتخت انرژیتاملی بر تاثیر جوایز ادبی در اقتصاد نشر
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جمعه به مسائل 
ریشه ای مردم 
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  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: باید از 
اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری 
پیش برویم و سرمایه بخش خصوصی در پژوهش وارد 

شود.
ایرنا سورنا ستاری دوشنبه شب در نشست  به گزارش 
شورای اداری استان خراسان جنوبی اظهار داشت: برای این 
کار نیازمند محیطی هستیم که همه به دنبال رشد و سرمایه 

گذاری روی استارت آپ ها )شرکت های نوپا( باشند.
وی ادامه داد: دانشگاه نباید بیش از 15 درصد متکی به 
درآمد دولتی باشد آن زمان است که محصول دانش بنیان 
به جامعه وارد می شود. اگر بخواهیم کمک های دولت موثر 
باشد باید استان هم در اقتصاد دانش بنیان مشارکت داشته 

باشد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را عامل موفقیت پارک های علم و فناوری 
دانست و گفت: اگر پارکی دولتی باشد، مشکالت همچنان 
باقی خواهد بود و نسبت سرمایه گذاری دولت در پارک ها 
یک به 10 است یعنی به ازای هر واحد سرمایه گذاری دولت 

باید 10 برابر آن را بخش خصوصی سرمایه وارد کند.
وی تصریح کرد: پژوهش با پول دولتی مثل ساختمان 
سازی و صنعت دولتی است که از آن محصول تجاری قابل 
رقابت برای مردم خارج نمی شود مگر اینکه بخش خصوصی 

در این حوزه چند برابر دولت سرمایه گذاری کند.
ستاری نیروی انسانی متعهد را یکی از پتانسیل های فوق 
العاده استان خراسان جنوبی برشمرد و افزود: دولت یک ابزار 

است و باید محیط را استان ایجاد کند.
وی با اشاره به خصوصیات کویرنشینان بیان کرد: وقتی در 
خصوص اقتصاد دانش بنیان سخن به میان می آید یعنی از 
انسان صحبت می شود لذا انسان ها برای موفقیت در عرصه 

اقتصاد دانش بنیان نباید از سختی ها بترسند.
وی بر آموزش برای استفاده از دانش تاکید کرد و گفت: 
عمده دروسی که در دانشگاه ها تدریس می شود در زندگی 
کاربردی نیست اما وقتی دانش وارد صحنه عمل شود می 

توان از آن استفاده های زیادی کرد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه ایده های سایر نقاط 
جهان در کشور باید عالوه بر پیاده سازی بومی نیز شود ادامه 
داد: تمام کارآفرینان بزرگ حوزه اقتصاد دانش بنیان سختی 

های زیادی کشیده اند و تمام این شرکت ها داستان های 
مشابه دارند.

وی با اشاره به جمعیت حدود 35 میلیون نفری جوانان بین 
20 تا 40 سال کشور در حوزه آموزش گفت: در تاریخ کشور 
هیچ گاه به اندازه اکنون برای حوزه آموزش هزینه نشده است.
ستاری از دانشمندان قدیم ایران همچون فارابی و ابن سینا 
یاد کرد و گفت: جای سئوال باقی است که آیا این افراد به 

واسطه هزینه در عرصه علم باال رفتند؟
ستاری با اشاره به اینکه بینش اقتصاد نفتی این است که 
همه مشکالت با پول حل می شود افزود: باید بدانیم هیچ 
کشور و اقتصادی در دنیا بر پایه منابع زیرزمینی رشد نکرده 
تا رنجی  انسان هاست که  و  اقتصاد  این طبیعت  و  است 

متحمل نشود به جایی نمی رسد.
وی ایجاد یک محیط و اکوسیستم را از نیازهای اقتصاد 
دانش بنیان برشمرد و گفت: باید کارآفرینی تبدیل به یک 
ارزش شود و فارغ التحصیالن هیچگاه منتظر شغل دولتی 
نباشند، باید درس خواندن با نیت تحول محیط اطراف باشد و 
منجر به کارآفرینی شود و گرنه چرا باید برای دانشگاه هزینه 
کرد. ستاری با تاکید بر اینکه در اقتصاد دانش بنیان باید 
خط تولید صنعت بومی داخل کشور باشد گفت: اوایل انقالب 
نیروی هوایی کشور سازمان های قوی داشت اما وقتی جنگ 
شروع شد فهمیدیم که هیچ نداریم چون دانش آن را نداشتیم 
و وابسته بودیم، در صنعت نیز همین طور است تا زمانی که 

نتوانیم ماشین سازی کنیم صاحب صنعت نمی شویم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اهمیت نقش محیط 
در اقتصاد دانش بنیان اضافه کرد: این که در استانی مثل 
خراسان جنوبی به جای برخورد، از ایده جوانان استقبال شود، 
مهم است و یکی از تشویق ها این است که پارک علم و 
فناوری استان نباید مشکل جا داشته باشد در صورتی که 
بسیاری از ساختمان ها آن هم با سنگ گرانیت در استان 
ساخته شده و خالی است و گمان نمی شود از زمان افتتاح 

تاکنون حتی یک نفر داخل آن رفته باشد.
ستاری حمایت از شرکت های دانش بنیان را یک وظیفه 
دانست و گفت: مهم این است که مدیران خراسان جنوبی نیز 
تصمیم بگیرند از جوانان این حوزه حمایت کنند تا آنها در 

استان ماندگار شوند.
وی با تاکید بر اینکه لذت از کار مهمترین عامل بازگشت 

نیروی انسانی به هر جامعه است اظهار داشت: وقتی جوانان 
احساس کنند که جامعه به آنها نیاز ندارد آنجا را ترک خواهند 

کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: باید محیطی 
داشته باشیم که کارآفرینی ارزش و بستن یک کسب و کار 

خیانت باشد.
وی یادآور شد: کسانی که حقوق دولتی می گیرند در 
زندگی هیچ ریسکی نمی کنند و متوجه نمی شوند یک 
جوان کارآفرین باید برای چند نفر حق بیمه، حقوق، مالیات و 
غیره بدهد لذا در چنین محیط کسب و کاری چه انتظاری از 

جوانان می توان داشت.
ستاری با اشاره به بازدیدهایی که در استان از مراکز علم و 
فناوری داشت گفت: از انگیزه و اعتماد به نفس این جوانان 
لذت بردم و باید بدانیم هیچ عاملی نمی تواند جلوی جوانی 

که اعتماد به نفس دارد را بگیرد.
وی ادامه داد: هدف اصلی نیز پرورش این انسان ها است تا 

بتوانیم جامعه و جهت اقتصاد را عوض کنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: تمهیداتی 
اندیشیده شده که در اقتصاد دانش بنیان کسی جرات نکند 
یک کسب و کار را تعطیل کند و نیمی از شکایت هایی که در 
بازدیدهای امروز بیان می شد مربوط به همین مسایل است.

وی تاکید کرد: باید موانع موجود رفع شود تا دانشگاه ها 
محور حرکت استان باشند آن زمان است که مشکالت با راه 

حل های نیروهای جوان بومی حل خواهد شد.
ستاری گفت: خراسان جنوبی از ظرفیت نیروی انسانی 
توانمندی برخوردار است و برای کمک به شرکت های دانش 
بنیان و توسعه مراکز رشد در این استان مبلغ سه میلیارد 
تومان در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: خراسان جنوبی با ظرفیت های بالقوه ای 
که در حوزه زرشک و زعفران دارد می تواند نقش موثری در 
تولید اقتصاد ملی داشته باشد چرا که گردش مالی زعفران در 
جهان ۹ میلیارد دالر است و سهم استان را می توان از 500 

میلیون دالر با همین شرکت های دانش بنیان افزایش داد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری امروز )دوشنبه( 
برای بازدید از طرح ها و واحدهای علمی و دانش بنیان به 
خراسان جنوبی سفر کرد و بدو ورود مورد استقبال استاندار و 

جمعی از مسئوالن استان قرار گرفت.

جوابیه سازندگان مستند بدون مجوز  
»هاشمی زنده است« 

در واکنش به گزارش »تخریب بعداز مرگ با ترفند هاشمی زنده است«  در روزنامه اتحاد ملت
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