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اقتصــاد در اتـــاق عمــــل
امروز که این افکار را در قالب کلمــات و عبارات در
می آورم  ۲۸۵روز از  ۱۲مرداد  ۱۴۰۰میگذرد .روزی که
دولت سیزدهـم با میراث به جا مـانده از دولت حســن
روحــانی به روی کــار آمـد .دولتی که بیــل کــم آورده
بــود تا بر کمر مشکـالت بزند و صبحهای جمعه متوجه
درد مردم میشد .تــورم فزاینده ،گــرانی افسارگسیختـه،
کرونـای جوالنگر ،برجام شکست خـورده ،بـورس قـرمـز
شده ،بدهیهــای انباشتــه شــده و چــه و چــه که در
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ایـن مقال منی گنجد.
اما دولت آیـت الله رییســی با وعــده تغییـر وضــع
مـوجـود به میدان آمــده است .مــردم به امیــد همیـن
وعدههــا بــه ایشــان رأی دادهانـد و انتظار به جا و به
حقی برای مطالبه آن وعدهها دارند.
خـداونــد در آیــات  ۱۶۴الــی  ۱۶۶ســوره اعــراف
مـیفــرمایــد :خــود را نجــات منـیدهید مگــر این که
در جامعه عدالــتخــواه و معنــویــتخــواه باشیـــد
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و بـیتفاوت نباشید .هــر کـس راه موعظــه و فـراخوان
اجتمــاعـی را ببندد در واقــع راه قهــر الهی را بـر روی
خـــود باز کـرده و ایــن وظیفــه دامئی اســت و فقــط
برای اقوام و پیامبــران گذشتــه نیست .کسانــی هم که
بـیتفاوتند ،عدالتخواه نیستند .اینها مطالبه منیکنند و
جزو ظاملین هستند.
در دو هفته گذشتــه بحــث گرانـی آرد ،نان فانتـزی،
مــاکــارونــی و ...خــربســـاز شــده اســــت و سیـــلی
از انتقــــادات و حمــالت را به سمـــت دولــت روانــه
کــرده .برخــی از ایــن انتقــادات دلســوزانـه و برخـی
مغرضانه بود .دولــت صحبــت از حـــذف ارز ترجیحی
و جــراحــی اقتصــادی مــیکنــد .ارز ترجیــحی ۴۲۰۰
کـه بـه دالر جهانــگیری معــروف شد در دولــت قبــل
عملیاتــی شـد؛ تخصیص ایــن ارز اینگونه بود که دولت
به وارد کننـدگــان اجنــاس و کالـاهای اساسی و حساس
ارز  ۴۲۰۰پــرداخــت مـیکـرد تا آنهــا اجنـــاس را بــا
قیمـت پـاییـنتـــر به بــازار وارد کــنند تــا بــا قیمــت
دلـــار آزاد متفــاوت بــاشـــد امــا در واقعیــت چیـــز
دیگـری اتفـاق افتاد و اکرث کاالها با قیمت آزاد به مـردم
فـروخته شد؛ واردکنندگان به نام کاالی اساسی ،ارز بـرای
واردات غیر ضــروری گرفتند؛ میلیـاردهـا دالر از ذخــایر
ارزی بر باد رفت؛ افزایش  ۴۰تا  ۵۰درصدی قیمتها به
ل
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جای تعــدیل شــدن آنهــا؛ ایجــاد شــدن مشــکل در
سیستــم توزیع عادالنـه؛ نداشنت سیستم اجرایی و ایجاد
رانت برای سودجــویان ،گوشــهای از مشکالت و مفاسد
ارز ترجیحی بود و دولت قصد دارد با پرداخت یارانه به
خود مردم از این معضـالت دوری کند .امــا این جراحی
اقتصادی نباید جراحتهای دردآور به مستضعفین وارد
کند .قطعا دهـک پر درآمد که  ۲۰درصــد از مخـارجش
را به تفریحــات و خریــد تجمالت اختصـــاص میدهد،
در مقایســه با دهـک کم درآمد جامعه که تنها  ۳درصد
از هزینههــایش به این حوزه اختصـاص دارد ،آسیب به
مراتب کمرتی از این طــرح می بیند.
در همیــن چند روز طــرح بیمــه همــگانــی بــاعــث
شد تا چندین میلیــون ایـرانـی کـه بیمه نداشتند ،بیمـه
شوند؛ واردات خودرو آزاد شــد ولــی این نکات تحــت
تاثیر جو آزادسازی قیمــتها و حذف ارز ترجیحی قرار
گرفتند.
همــهی دستــگاههــا ،قــوای مختــلف ،آحــاد مــردم،
مجموعهها ،همــه انشاءالله بـاید به دولت کمک کنند
که بتواند به نتایجی که مدنظرش است ،دست پیدا کند.
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پس از شکسـت حـزب جمهـــوری خــواه آمــریکـــا
و ترامپ ،در انتخابــات فـدرالی  2016ایاالت متحده ،با
روی کار آمدن جو بایدن و حزب محافظه کار دموکرات،
سیاست خارجی ایاالت متحــده ،مسائل نظامی و روابط
بین املللی آن دستخوش تغییرات اساسی شد.
حــزب راست ایاالت متحــده نسبــت بــه جمهـوری
خواهــان ،سیاست تعامل و فریب را رس لوحه کار خـود
قرار می دهند .امــا بعــد از پیــروزی جـــو بایدن ،یکی
از مسائل مهم در عصــر روابط بین امللل ،احیـای دوباره
توافق برجام با دولــت جـدیـد ایران بود .در سال 2020

که هنوز دولت دوازدهم جمهوری اسالمی روی کار بود،
دولـت آمریکا سیاست انزوایی را در پیش گرفت و علی-
رغـم اینکه آقـای روحانــی و تیم وزارت خارجه ایران،تالش کردنــد که ایــن توافق را مجــددا احیاء کنند ولی
بایــدن منتظر انتخابات  1400ایران بود تا تکلیف رئیس
جمهور و حزب حاکم دولتی ایران مشخص شود.
پــس از روی کــار آمدن دولت سیزدهم و شعـار این
دولت مبنی بر اینکه سعی بر تعامل با جهانیان و بیرون
آمدن مــردم از زیــر فشـار تحریم های حداکرثی ایاالت
متحـــده بود ،یکــی از انتظاراتی که مردم از این دولت

روی کـار آمده داشتند ،این بود که با بازگشت به توافق
دوباره با آمــریکا ،ایــن فشار اقتصــــادی بر مردم ایران
کاهش پیدا کند و نرخ تورم و اجناس و خدمات به تبعه
این توافق ،رو به رسازیری رود.
پس از کشمـــکش هــای فـــراوان رسانجــام قبـل از
آغاز سال  2022میالدی پیــش توافقـی میان جمهـــوری
اسالمی ایران و5+1نه به صورت رسمی ،بلکه بـه صورت
توافقی پیش نویس شد .امــا ایـن تـوافق با برجام دولت
وقت باراک اوباما و حسن روحانی تفــاوت دارد .جـدای
از این که دیگر بـر مسائـل اسرتاتژیـکی و موشـکی ایران
بحثــی به میان نیسـت هامنطور که رهرب معظم انقالب
اسالمی بیش از پیــش گفتند که مــا بر رس ارکانحیاتیو
و  3اســاسی کشــور توافــق منی کنیم .یکی از گزینه

های این توافق که باعث شد رژیـم غاصب صهیونیستی
در این معاهده مداخلـــه کند ،خروج نام سپاه پاسدارن
انقالب اسالمی از لیست تروریســـت هــای آمریکا بود.
رژیم جعلی صهیونیستی از بیم سپاه پاسداران  ،همواره
با ایاالت متحده مشورت می کند و آنها را متقاعد میکند
کـــه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،خطـــر بزرگی برای
منطقه و امنیـــت ارسائیل را در پــی دارد .هامنطور که
بحث زراد خانه های امتی ارسائیل باعث شد که سیاست
.خارجی آمریــکا با ایــران رو به تعامـل و سهولت نرود
اما این تعلل امروزی دولــت آمریکا در بحــث توافــق،
دیدگاه خوبی را نسبت به کشــور هــای بین املللی بــه
همراه نـــدارد و مهـم تر آنکه دولت جمهوری اسالمی
ایران منتظر این تعلالت ایاالت متحده نخواهد ماند.
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شهروند و مافیا
مــــافیــای خــودرو ،شایــد شمـــا هــم ایــن اســم
اســم نـام آشنا ،برعکس
را به وفور شنیــده بــاشید .این ِ
ظاهرش ،سیستــم پیچیدهای در پشت آن قرار دارد.
یکی از معضالت اصلی و بزرگ اقتصاد ما  ،مافیاهای آن
است .و یکی از قدرمتندتریــن مافیاها  ،مافیـای خودرو
است .قدرت و توان این مافیا آنچنــان غیــر قابــل باور
است که در اکرث نهادهای حکومتی دارای نفـوذ و بــرش
هستند.
در بحث مبارزه با مـافیـای خــودرو ،اقدامات کــم و
بیشی در بعضی ارگان ها صورت گرفته اما بدلیل قدرت
بی حد و حرص این مــافیا ،این مبارزهها به رسانجامی
م
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نرسید .مــبارزه با مافیای خودرو یک عــزم همــگانی و
برنامه ریزی درست می خواهد و باید قوانین و مقررات
جدیدی به اجرا گذاشته شود.
دربــاره افـراد پشت پرده این سیستم مافیــایی ،بحــث
و حرف های زیادی هست و اســم اشخــاص و بعضـــا
خانواده های مافیایی زیــادی برده شده ،ولی آنچه عیان
است به ما میگوید که این مافیا انقدر مرموز است که
تابحال دم به تله نداده و هر روز و هر روز قوی تر
میشود.
مردم ما با ارابه های مرگ به سمت مقصد می روند...
م

م
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اندر حکایت افزایش قیمت آرد
در اثنای عیــد سعید فطر یکی از رشکت های تولیــد
ماکارونــی در کشـور با انتشــار اطالعیــهای از مجـــوز
افزایش  ۲۰۰درصدی این محصول خرب داد.
قطــار حــذف ارز ترجیــحی بــه ایستــگاه گنـدم رسید
اما مسافــران آن مصــرف کنندگــان آرد صنعتـی بـودند
و کام فــی السابق نانوایان ،برای پخت نـان آرد یارانهای
دریافت خواهند کرد.
قبل از آن که هر ایرانی ،علت این افزایــش قیمت را
درک کنــد این عالمت سوال در ذهن او ایجـاد میشـود
که چــرا بایــد آواز افزایش قیمتهــا از زبـانی غیر از
زبان حاکمیت نواخته شود و زحمت اقناع افکار عمومی
بر عهده رسانههـای داخلــی و خارجی باشد و اگر کسی
از آن حامیت کند ،متهم به ماله کشی و هـر که مخالف
د
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آن باشد ،به بــرچسب آب ریختــن در آسیــاب دشمـن
نائل می شود.
در فســادزایی و تبعیض ارز جهانگیری شکی نیست.
توزیع یارانه پنهــانی که به جای نشسنت رس سفره مردم،
رس از آن ســوی مرزها به صــورت قاچاق در می آورد و
از طـرفی افزایش جهانی قیمت گندم هم بر لزوم تغییر
هوشمندانه این نظام توزیع یارانه می افزاید اما مسئـله
آنجاســت که چرا بایـد شاهد خرب های صبح جمعــهای
باشیم و مدعیــان تغییر وضــع موجود از گفتار درمانی
عاجز باشند و بعد از قضاوت های اجتامعی ،به ترشیح
ابعاد طرح خود بپردازند.
امید است ،این سیاست چاشنی اقدامات دولت شود.
ن
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نپندارم ای در خزان کشته جو
که گندم ستانی به وقت درو
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دانشگاهی

اینجا دبیرستان نیست

پنجم اردیبهشت بود که در فضای مجازی اطالعیهای
مبنــی بــر آغاز ثبت نام دانشجویـــان بـــرای شـرکــت
در انتخابات شورای صنفی منترش شد .این شورا به دلیل
عدم حضـور دانشجویان در دانشــگاه ،دو ســال اســت
که منحل شده و دیگر تشکیل نشده است.
در حــالــی کــه انتـــظار مــیرفــت دانشجــویــان
از این انتخــابــات استقبال کنند و از هر دانشکده چند
نفر داوطلب شود ،طــی یک خرب غافلگیر کننـده دیدیم
که دهم اردیبهشــت اعــالم شد بــه دلیل عدم استقبال
دانشجویان ،مـدت ثبت نام داوطلبــان دو هفته دیــگر
متدید شده است!
البته ایــن خرب بــرای معــدود فعــالین تشـــکلهای
دانشجویــی نکتــه جــدیدی نداشــــت .افــرادی کـــه
بــه واسطه فعالیت در تشکیالت ،پیش از این به ارتباط
با دانشجویان وا داشتــه شــده و از بـی میلی آنها برای
فعالیتهای تشکیالتی اطالع یافته بودند.
دانشجویان در مقایســه بـا ایـام قبل از کرونا رغبت
کمرتی نسبــت بــه حضــور در فعالیتهای فرهنــگی-
اجتامعی دانشگــاه نشــان میدهند .این مساله چندین
ریشــه دارد کــه از نظـر نویسنــده ،مهمتریــن ریشــه
آن عدم اطالع دانشجـویان از فضای دانشگاه است.
ورودی هــای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰بـــرای اولیــن بــار اســت
که دانشگاه را مــیبینند و صــرفــا آن را یـک دبیرستان
بزرگتر فرض میکنند! تصوری که رسمای حاصل از عدم
ن
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حضور پررنگ تشکلها ،کانونها و انجمنهای فعال در
دانشگاه آن را تایید میکند.
البتــه در همیــن روزهــایی کــه آمــوزش حضــوری
پای همه را به دانشگاه باز کـرد شاهد آغاز فعالیتهای
اجتامعی دانشجویان هــم بودیم .بــرای از بیـــن بردن
انفعال و رسدرگمی دانشجــویان و ادام ٔه این حرکت تازه
متولد شده ،بهتــرین راه ارصار ورزیدن بر فعــالیت هر
چه بیشرت تشکلها و کانونها و انجمنها است .نسلی
که اکنون میخواهــد دوبــاره به فعالیتهای اجتامعی
دانشگاهی بپردازد به دلیــل نبود دانشجـــویان باتجربه
باید مسیر پر پیچ و خمی را طی کند؛ ولی قطعا شیرینی
رسیدن به مؤفقیــت در کارهــــای گروهی ،انگیزه کافی
برای ادامه مسیر را به این افراد خواهد داد.
نسلــی که اکنــون در دانشــگاه حضــور دارد رشایط
بیسابقــهای را تجربــه کرده و آن را پشـت رس گذاشته
است .برای گذشنت از این بیتحـــرکی هم دغدغهمندان
باید بسرتهای مناســــب را فراهم کرده و دانشجویان را
نسبت به ظرفیــتهایی که دانشگاه میتواند برای رشد
در اختیارشان بگذارد آگاه کنند .قطعا معاونت فرهنگی-
اجتامعی دانشــگاه بــاید در ایــن زمینه جلـودار باشد.
حال سوال این است؛ آیــا این معاونـت برنام ٔه مـــدونی
برای درگیــر کردن دانشجویـان در تشکلها ،کانونها و
!انجمنهای دانشجویی دارد؟
م

ا

م

ن
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وقتی پل نداریم!..

ن

هر زمان کـه بـه سمـت دانشـــگاه ســوار رسویــس
هــا مــیشوم و از ورودی دانشــــگاه و آن پــل نیمــه
کاره میگذرم با چشامن خود میبینم که جانم میرود...
هر زمان که روحیه اصفهانیم بر مــن غلبــه میکنـد
و مقدار بنزین صــرف شــده برای طی کردن این مسیـر
که دور باطلی بیش نیست را به نرخ روز حساب میکنم
با چشامن خـــود میبینم که جانم میرود  ....هــر زمــان
که امتحـــان دارم و به جـــای شمردن گل هـای قالی و
ترک های دیوار  ،ثانیه های رصف شده در این مسیر را
محاسبه میکنم با چشمــان خود میبینم که جـانم میرود
 ....هر زمان که از رسویس جا مانده و اژانس میگیـرم و
زمانی که راننده میپرسد از سمــت مسکن مهر بروم یا
خیر و من در حالی که استاد را بعد از ورودم به کـالس
با تاخیر تصور میکنم اعـــالم میکنم که حراست اجـــازه
منیدهد و باید از درب پایینی دانشگاه برود با چشامن
خود میبینم که جانم میرود و با چشامن خود میبینم که
جان راننده هم میرود  ...آنقدر جانم میرود که جانی در
تنم منانده و این شعر در برابر چشامنم تداعی مــیشود
که ؛این قافله عمر عجــب میگــذرد! در راه رسیــدن به
دانشگاه در جاده های کاملوند دارد میگذرد!!
ه

ن

ه

م

وعــده ســــاخــت پــل از ســال  ۹۲تــا بــه اکنــون
وعده درســت شــدن پل کمــالـونـد همچنـان به وقوع
نپیوستــه و ایـن وعده هامنند قانون پایستگی انرژی که
از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشود ،از مسئــولی بــه
مسئول دیگر در حال انتقال است و از مطالبه به آرزو و
رویایی دور تبدیل شده.
فی الحال آنچه که به ذهــن میرسد آن است که جوانی
دوره ایســت طالیی که بــه خـودی خــود ثــانیه ثـانیه
آن با ارزش است .این ثانیه هـای با ارزش جوانی اگر در
کنار تالش و کوشش در راه علم و دانش قرار بگیرد دری
میشود گرانبها.
تـــوقع آن است که مسئولین محرتم به این رسمایه های
جامعه دیـــد ارزشمند تری داشته و البتــــه این دیدگاه
فقط در لفــظ و در جلسات منایان نشود بلکه این را در
عملکرد آنـان شاهد باشیم و در راه هموار کردن این راه
به این رسمایه های ارزنــده جامعـه کمک بیشرتی کنند.
امیــد آن اســت که ساختــن این پل پس بیشرت از هفت
ســال در قــرن جدید با همت مسئولین محرتم استان و
دانشگاه انجام پذیرد و این طلسم شکسته شود.
و

ن

م

ن

م
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رکود در مرکز نوآوری

مراکز نوآوری محلی بـــرای به مثر رســاندن علـــــوم
کسب شده در دانشگاه هاست؛ محلی برای پیاده کـردن
ایدههای دانشجویان پر انگیزه و محلی برای خلق ثروت
و حل مشکالت با استفاده از نوآوری و خالقیت.
وجود این مراکز از بیــکاری دانشجویــان جلوگیــری
میکند و باعــث افزایش امیــد و اشتیــاق دانشجــویان
مـیشـود .مــراکز نوآوری دارای اهمیت فراوانی هستند
و هر چه در باب مزایای آن بگوییم کم گفتــهایم.
چــه بسا بتـوان گفت یکی از تفاوتهای استانهـای
پیرشفته با استــان لرستــان که از استــان هــای عقـــب
افتاده کشـور محســوب میشـود ،وجــود مراکز نوآوری
به شــدت فعال در اغلب استــان های دیــگر است.
ایـــن روزها مرکز نوآوری دانشگاه لرستان در راستای
رســالت خــود متأسفانه بسیار ضعیف عمل میکند ،به
طــــوری که بسیاری از دانشجویان حتی خربی از وجود
چنین مرکزی در دانشگاه ندارند.
م

م

ا

چ

ا

ن

ایــن در حالی است که اکرث این دانشجویــــان دارای
ایدهها و افــکار نوآورانــهای هستند و بــه تجربه ثابت
شده که اگر بــه آنها اعتامد شـــود و از حمــایت هـای
الزم برخوردار شوند حتی سخــتترین مســــائل هــــم
در مقابل آنها پیش پا افتاده است .فعال بودن این مراکز
یقینا به نفع دانشجویان ،دانشگاهها و کشور است .حال
سوال اصلی این اســت کــه با وجود این همــه منافع و
مزایا چرا اقدامی برای کشاندن دانشجویان به این مراکز
و فعالیت آنها صورت نـمــیگیرد ؟! با وجــود امـکانات
فراوان موجود در این مرکـز ،چرا از آنها هیچ استفادهای
منیشود؟! اگر گاهی استفاده محــدودی هــم مـیشود،
اصال کافی نیست.
انتظار ما از مسئولین دانشـــگاه لرستــان ایـن اسـت
کــه فعالیت ایــن مراکز بیش از پیـش شود و حرکت در
راستای رسالت آنها افزایش یابد.
ا

ن

ا

م

تشکر میکنیم!

م

اولــین هفتــهای که دانشــگاه حضوری شــد ،اکثـــر
دانشجویـــان با ابهامات متعـــددی کــه در ذهـــنشان
بود پا به دانشگاه گذاشتند .ایــن رسدرگمــی همـــگانی
بود و دانشجویی پیدا نــمیشد که سؤالی نداشته باشد.
این وســط رسویسهای دانشگاه هم اسرتس دانشجویان
را دوچندان کرده بودند! گاهــی دیــر میآمدند ،گاهـی
کـال منیآمــدنــد ،گاهی در ایــن وضعیت کرونا اتوبوس
آ  7آنقدر شلــوغ میشد کـه سوزن میانداختی پایین
ا

منیآمد! به هـــر حال ،بعد از گــذشت دو هفته برنام ٔه
منظمی برای رسویسهـا تعیین شد و دانشجویان شاهد
فعالیت مرتب اداره حمل و نقل و رسویسهای دانشگاه
بودند .ضمــن عـرض خسته نبــاشید ،تشـــکر مــیکنیم
از فعالیـــتهای دکرت علیزاده معاونت محرتم پشتیبانی
دانشــگاه ،جنـــاب آقای عشقی مدیر اداره حمل و نقل
و متام راننـــدگانی که در راه انجام وظیفه خود کمکاری
منیکنند.
ت

به یادت هستیم

ما به یادت هستیم
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چه روزها که یک به یک غروب شد ،نیامدی
چه اشکها که در گلو ،رسوب شد نیامدی
خلیل آتشین سخن ،ترب به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی
برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم ،نه
برای عدهای ،ولی چه خوب شد نیامدی
متام طول هفته را در انتظار جمعه ام
دوباره صبح ،ظهر ،نه ،غروب شد نیامدی
شعرا ز مهدی جهاندار
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