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جهش ۱۸۹درصدی
وصول مالیات خانههای
خالی در مهرماه
س
واد اقتصادی

◾

◾در روش بــودج ـهریــزی  1401اتــفــاق
خاصی رخ نداد

در همین زمینه محمدحسین معماریان،
کــارشــنــاس بــودجــه درب ـ ــاره جــزئــیــات و
چــش ـمانــداز بــودجــه  1402در گفتوگو
با قــدس اظهار کــرد :اقــدام مثبتی که در
بودجه  1401اتفاق افتاد ،این بود که دولت
توانست با کنترل مخارج که بیشتر آن به
حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستهها
مرتبط بــود ،کسری بودجه را تا حــدودی
نسبت به سالهای گذشته کاهش دهد.
این موضوع اساسیترین اقدام دولت در
بودجه  1401بود که اعــداد و ارقــام اصلی
آن دستکم در مجلس تغییر چندانی
ن ــداش ــت ،گــرچــه مجلس در تــبــصــره و
فرابودجه اصالحات اندکی پیرامون محل

65,640,000

 17نوامبر2022

طال ۱۸عیار

 15,154,000ربعسکه

براساس اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم ،دریافت
مالیات از خانههای خالی در قانون گنجانده شد و وزارت
راه و شهرسازی موظف شد سازوکار شناسایی این خانهها
را اجــرا کند .بــه گ ــزارش تسنیم در ســال جــاری استارت
دریافت مالیات از خانههای خالی زده شد تا جایی که تا
پایان مهر ماه یک میلیارد و  402میلیون و  500هزار تومان
بودجه کل کشور ،دخل و خرج یک ساله دولت است.
در این برنامه ،درآمدها و هزینههای دولت تخمین
زده میشود .این برنامه طی یک سند که به آن الیحه
بودجه گفته میشود ،توسط دولت به مجلس
تقدیم میشود .پس از اینکه مجلس آن را بررسی

بودجه

مینا افرازه بودجه
س ــال  1401در حالی
رویـ ـک ــرد ان ـق ـبــاضــی و
ک ــاه ــش هــزی ـن ـ ههــای
دولت را پیگیری میکرد
کــه ماهیت و ساختار
ن ـظــام بــودج ـهریــزی ت ـفــاوت چ ـنــدانــی با
سالهای گذشته نداشت .این در حالی
اســت که دولــت بنا دارد بــرای ســال 1402
تغییراتی در این حــوزه ایجاد کند ،چنان
کــه برنامهمحوری و تهیه دستورالعمل
جامع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در
چارچوب برنامه عملیاتی ساالنه یکی از
بخشهای اساسی بخشنامه بودجه سال
آینده محسوب میشود .همچنین مطابق
محتوای بخشنامه بودجه  ،1402دولت
در نظر دارد بودجه سال آینده را در پنج
محور اصلی عدالتمحوری ،کارآمدسازی
نظام حکمرانی کشور ،ثبات اقتصادی،
پیگیری و راهان ــدازی طرحهای پیشران و
عملیاتی کردن سیاستهای فعال بازار کار
اجرایی کند.

 22ربیع الثانی1444

سال سی و پنجم

شماره 9955

 59.300.000نیمسکه

 89,300,000سکه

 155,570,000دالر (سنا)

مالیات خانههای خالی وصول شده است .درآمد مالیاتی
حاصل از اجرای این قانون در سال  1400صفر بوده است.
درآمــد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از
سکنه از ابتدای سال  1401تا پایان فروردین ماه ،رقم ناچیز
یک میلیون و  800هزار تومان بوده است .روند رو به رشد
شهــای ماهانه
وصــول مالیات از خانههای خالی در گــزار 

و تصویب کرد ،این الیحه به قانون بودجه تبدیل
میشود .بودجه دولت از دو بخش اصلی تشکیل
شده است؛ بخش اول آن بودجه عمومی دولت است
و بخش دیگر ،بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها
و مؤسسههای دولتی وابسته است .بودجه مثل

بودجه بر مدار برنامهمحوری

سهام انجام داد که تحقق آن هنوز محل
ابهام اســت .البته دولــت گامهای مثبت
دیگری هم برداشت که لزوما ًدر راستای
بودجهریزی نبود ،چنان که یکسری احکام
اصالحی مانند رفع ناترازی صندوقهای
بازنشستگی و بهبود نسبی آن را در الیحه
آورد .یا بــرای مثال در حــوزه ساماندهی
سیاستهای رفاهی مجدد اصالحاتی
را پیشنهاد داد که اقــدام مثبتی بــود .در
مجموع میتوان گفت در روش و سبک
بودجهریزی  1401اتفاق خاصی رخ نداد و
حتی نوعی نگاه استانمحوری و اشتغال
نیز در بودجه آورده شد که به نظرم چندان
دقیق و درست نبود.
معماریان ادام ــه داد :امــا درب ــاره بودجه
 ،1402آنچه میتوان از بخشنامه بودجه و
سبک و سیاق بودجهریزی متوجه شد این
است که دولت میخواهد گامهای مؤثری
بردارد و امیدواریم این اقدامها صرفا ًبه نامه

شاخصها بتوان ارزیابی مناسبی از میزان
پیشرفت برنامهها داشت.

◾

◾حرکت دولت به سوی برنامهمحوری
در بودجه 1402

این کارشناس بودجه تصریح کرد :حرکت
دولت به سوی برنامهمحوری اقدام مثبتی
است ،زیرا ما تاکنون با فقدان برنامهریزی
یــا نـبــود پیوستگی بــودجــه پــرداخـتــی با
خروجی دستگاهها روب ـهرو بودیم و هیچ
گاه مجلس یا دولت با آن نهاد مذکور درباره
اینکه بودجه دریافتی را صرف چه اموری
کــردهانــد ،جلسهای نداشته اســت .این
ارزیــابــی هـمــواره امــری بسیار کلی بــوده و
دستگاه مربوط کارهای انجام شده را در
گــزارش عملکرد به مجلس ارائــه مـیداد.
مجلسهمپسازجلسهمختصریدرباره
آن و میزان افزایش یا عدم افزایش اعتبار
دستگاهتصمیمگیریمیکرد.ایندرحالی

درهم امارات (سنا)

مشهود اســت ،بهطــوری که درآمــد حاصل از مالیات بر
واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت ماه ابتدای
امسال یعنی از ابتدای  1401تا پایان مهر ماه ،یک میلیارد و
 402میلیون و  500هزار تومان شده است که حاکی از رشد
189درصدی درآمد مالیاتی از خانههای خالی از سکنه در
مقایسهباکلدرآمدمالیاتیخانههایخالیازسکنهاست.

ترازنامه است ،یک طرف شامل منابع (درآمدها) و
یک طرف مصارف (هزینهها) است .منابع بودجه
دولت شامل موارد زیر است :درآمدها ،واگذاری
داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی.
به واگذاری هر چیزی که از زمین استخراج میشود

بایدها و نبایدهای دخل و خرج کشور در سال 1402

منتهی نشود و بتوان اثرات ملموس آن را در
الیحه بودجه مشاهده کرد .بدین ترتیب
اقــدا مهــای مدنظر دولــت ،حرکت بودجه
بــه سمت بــرنــامـ همـحــوری اس ــت .بخش
قــابــل تــوجــه اع ـت ـبــاری کــه بــه دستگاهها
یشــود مــربــوط بــه ح ـقــوق و
پ ــرداخ ــت م ـ 
دستمزد کارکنان است و این دستگاهها
باید وظایف محوله را انجام دهند ،اما عالوه
بر این یکسری برنامههای تحولی و مهم به
دستگاهها پیشنهاد میشود که موظف
به اج ــرای آن هستند .بدین ترتیب این
دستگاهها در انتهای سال که سقف بودجه
خودشان را دریافت کردند ،باید پاسخگو
باشند چه مقدار از برنامه را پیش بردهاند.
اثر این موضوع در بخش اسناد پیوست
بــودجــه مشخص اســت و از دستگاهها
خواسته میشود برنامه پیشنهاد بدهند و
برای این برنامهها معیار و شاخص معرفی
کنند تا در انتهای سال با استفاده از همان

287,293

78,228

دینارعراق (سنا)

19,682

خبر
خوب

نظیر نفت و طرحهای عمرانی تکمیل نشده
واگذاری داراییهای سرمایهای میگوییم .دولت
با عرضه اولیه سهام یا فروش سهام شرکتهایی
که در اختیار دارد درآمدزایی میکند که به این کار
واگذاری داراییهای مالی میگوییم.

است که اگر برنامهمحوری پیگیری شود،
آن موقع میتوان برنامهها را ارزیابی کرد و
در این صورت به دستگاهی که برنامههای
خــود را بــه خوبی اجــرا ک ــرده ،برنامههای
جدیدتری را سپرد ،یا حتی اگــر دالیــل و
اطــاعــات عملکرد دستگاهها مطابق با
برنامههای آنان مورد قبول باشد ،در این
صورت میتوان منابع را افزایش داد.
وی همچنین اف ــزود :گــام دیـگــری کــه اثر
مثبتآندرپیوستهایبخشنامهبودجه
 1402دیده میشود ،این است که بنا شده
بودجه شفافتری داشته باشیم .بدین
ترتیب باید همه اعــداد و ارقــام در سقف
و ج ــداول بــودجــه منعکس شــود و دیگر
شاهد موضوعاتی مانند جدول تبصره،14
تبصره  2یا واگذاری سهام نفت و ...خارج
از اعداد و ارقام اصلی بودجه نباشیم .این
موضوعات اگر در الیحه  1402اعمال شود
گام مثبتی خواهد بود ،زیرا در حال حاضر
صرفا ًدر قالب بخشنامه مطرح اســت و
ضــرورت دارد آثار آن را در الیحه ببینیم.
درباره میزان کسری بودجه ،هنوز مقداری
زود است از روی بخشنامه قضاوت کرد
که مشخصا ًمقدار کسری بودجه و منابع
دولـ ــت چ ـقــدر اسـ ــت .همچنین دولــت
پیشنهاد افــزایــش  20درص ــدی حقوق و
دستمزد را داده که افزایش قابل توجهی
به شمار نمیرود و از سوی دیگر چندان
هم انقباضی به نظر نمیرسد .به هر حال
 20درصد هزینه قابل توجهی است که به
بودجه سال آینده اضافه میشود و باید
محل تأمین و ترازهای آن مشخص شود
تا آن موقع بتوان قضاوت بهتری دربــاره
کسری بودجه داشت.

◾

◾برنامه دولت برای بهینهسازی مصرف
انرژی در الیجه بودجه متبلور شود

معماریان ادامه داد :مهمترین اقدا م دولت
ب ــرای اص ــاح ساختار بــودجــه ایــن است

کــه بودجهنویسی برنامهمحور مدنظر
قرار گیرد .برای شروع میتوان به صورت
آزمایشی از چند دستگاه اصلی آغاز کرد
تا اقــدامهــای خــود را برنامهمحور کنند و
بــه تــدریــج بــه ایــن سمت رفــت کــه مابقی
دسـتـگــا ههــا نیز ای ــن مــوضــوع را اجــرایــی
کنند .دستگاهها بایستی برآورد صحیح و
کارشناسی از میزان منابع و مخارج داشته
باشند و درباره مقدار تحقق منابع درآمدی
ارزیابی صحیح صورت بگیرد .همچنین در
زمینه مولدسازی ،دولت به خوبی میداند
با فرمان فعلی که جلو میرود از مولدسازی
پــول قابل توجهی بدست نخواهد آمد،
بنابراین ض ــرورت دارد منابع و مصارف
با بــرآورد دقیق و گــزارش پیوست تخمین
زده شود.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
گ ـفــت :از راه ـکــارهــای مـهــم دی ـگــری که
بایستی در بودجه امسال پیگیری شود،
بهینهسازی مـصــرف ان ــرژی اس ــت .این
مسئله از این جهت که کشور در تراز انرژی
دچار مشکل بوده ،دارای اهمیت است زیرا
به طور کلی بین بودجه و درآمدهای حاصل
از انرژی ارتباط بسیار محکمی وجود دارد.
چنان که وقتی نفت و فراوردههای نفتی به
فروش میرسد ،منابع آن در بودجه لحاظ
میشود یا در حال حاضر که میزان صادرات
بنزین بــرای مدتی متوقف شــده ،آثــار آن
به خوبی در بودجه قابل مشاهده است.
بنابراین بهینهسازی مصرف انرژی اثر قابل
لمس بر بودجه خواهد داشت و از سویی
دیگر به تــراز انــرژی کشور کمک میکند.
در نتیجه رویکرد بهینهسازی ،طرحهای
بهینهسازی ،تسهیل این امر و منابع مورد
نیاز بــرای اجــرای این گونه طرحها باید به
صورتبرجستهمشخصشودوحداقلش
این است برنامه دولت برای بهینهسازی از
نظر بودجهای در الیجه بودجه سال 1402
متبلور شود.

روند ارتقای
کیفیت
خودروهای
تولیدی مناسب
است

وزیر صنعت ،معدن
و تجارت گفت:
حرکت خوبی از
سوی خودروسازان
در راستای ارتقای
کیفیت تولیدات آغاز
شده و روندها در این
زمینه مناسب است،
با این حال هنوز راه تا
حد مطلوب که مورد
رضایت مشتریان
باشد ،باقی مانده است،
وی افزود :برنامههای
متعدد ارتقای
کیفیت در تولیدات
خودروسازان طراحی
شده که در برخی
شرکتها تا بیش از ۵۰
برنامه و پروژه است.

3

اقتصاد

گزارش

عــلــی پوستینی-
مــحــمــد بــوالــحــق
ب ــا گ ـس ـتــرش روزافـ ـ ـ ــزون
عـ ـ ــرص ـ ـ ـ ههـ ـ ــای ع ـ ـلـ ــم و
فناوری تأثیر ایــن عرصه بر اقتصاد هر
کشوری امــری محسوس اســت و رهبر
معظم انقالب به دلیل واقــف بــودن به
اهمیت ایــن قضیه ،امسال را «تولید،
دانشبنیان و اشتغالزایی» نامگذاری
کردند که عبارت دانشبنیان داللــت بر
رشداقتصادوبهبودمعیشتمردمبااتکا
بر رشد علم است ،حتی ایشان در ابالغ
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه
در راستای اجرای بند یک اصل  110قانون
اساسیدربند 20اینسیاستبهاهمیت
بهروزسازی و ضرورت ارتقا و احیانا ًاصالح
ساختارهای آموزشی و پژوهشی کشور
در راستای تحقق مقصود و غایت اجرای
برنامه هفتم که به گفته خودشان اولویت
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین
شده است اشاره کردهاند ،اما تحقق این
امــر و در نتیجه رشــد اقتصادی تــوأم با
عدالت نیازمند طراحی یک سازوکار و
سیاستگذاری مطلوب توسط نهادهای
ذیربــط در چارچوب اختیارات قانونی
است .در این نوشته به دنبال آن هستیم
کــه یــک راهــک ــار عملیاتی بــه مجلس
شورای اسالمی ارائه دهیم به امید آنکه
قــوه مقننه بــه عـنــوان نـهــاد قــانــو نگــذار
(وفق اصل  71قانون اساسی) در تدوین و
تصویببرنامهپنجسالههفتمتوسعه(به
عنوان مهمترین سند الــزامآور پنج سال
پیش رو) و همچنین برداشتن گامی در
راستای تحقق اقتصاد دانشبنیان به این
راهکار و راهکارهای دیگر دانشپژوهان
این عرصه توجه خود را معطوف کند.

◾

◾تأثیر کمتر از یک درصــدی مقاالت
علمی در تولید ناخالص داخلی ایران

الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی 6ســال اخیر
ح ــدود  300ه ــزار مقاله از ســوی ایــران
در پایگاههای معتبر علمی و پژوهشی
همچون  Wosثبت شــده و همچنین

قدس به راهکارهای تحقق اقتصاد دانشبنیان در برنامه هفتم توسعه میپردازد

الزامات تغییر رویکرد جامعه علمی کشور از مقالهمحوری به حل مسئله
طبق آمار طی این 6سال حدود  700هزار
رساله و پایاننامه در کشور به ثبت رسیده
است که این آمار با وجود اینکه از لحاظ
کمیت درخ ـشــان محسوب میشوند
منتها درص ــد تأثیر همین مـقــاالت در
عرصهاقتصادوسهماقتصاددانشبنیان
در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک
شاخص ارز یــابــی اقتصاد هشت دهم
درصد یعنی کمتر از یک درصد است ،در
حالی که همین تأثیر در آمریکا و آلمان به
ترتیب  18و 23درصد است ،یا اینکه در
مقالهای موسوم به «نیچر» که به بررسی
تأثیر پژوهشهای دانشگاهی در جامعه
یپــردازد؛ طبق یک
بــه صــورت عینی م ـ 
بــررســی بیان مـ ـیدارد پاکستان از نظر
تأثیرات علم در حل مسائل جامعه از
بسیاری از کشورها از جمله جمهوری
اسالمی ایــران پیشی گرفته در حالیکه
تعداد مقاالت چــاپ شــده از ســوی این
کشور از ایران بسیار کمتر است.

◾

◾رشــد آمــار مقاالت الــزامــا ًبه معنای
تحقق اقتصاد دانشبنیان نیست!

در نتیجه باید این نکته را مــورد توجه
ق ــرار داد کــه رش ــد آم ــار ســرانــه تولید
مقاالت لزوما ًبه معنای تحقق اقتصاد
دان ـشبــنــیــان نــیــســت و بـ ــرای تحقق
ایــن امــر بــایــد بــه دنــبــال یــک راهــکــار و
سیاستی بــود کــه سطح تعامل میان
دانشگاه و صنعت کشور افزایش یابد
و پژوهشهای دانشگاهی مبتنی بر
حل یک مسائل و چالشهای موجود
در جامعه بــاشــد و بــه عــبــارتــی دیگر
مسئلهمحور باشد که الزمه امر ،توجه
خاص داشتن به پژوهشهای کاربردی
است.به جهت افزایش سطح پژوهش
کاربردی (پژوهشهایی که به حل یک
مشکل عینی در محیط منتج میشود)
در دانــشــگــا ههــا و مــراکــز علمی باید
اقدامهای زیر انجام شود:

نمیکنند ،بلکه مــوجــب هــدر رفتن
بودجه تخصیص یافته به موضوعات
اختصاص یافته میشود و در صورتی
کــه مسئله در ابــتــدای امــر مشخص
نــشــده بــاشــد ،ممکن اس ــت آن یک
مــســئــلــه و بـ ــه زبـ ـ ــان سـ ــادهتـ ــر یــک
چ ــال ــش واق ــع ــی در ســطــح جــامــعــه
نباشد و ایــن مــوجــب فاصله گرفتن
پژوهش انجام شده از کاربردی بودن
مـیشــود و در نتیجه مقصود یعنی
حــل یــک مشکل در جامعه محقق
نمیشود.

شاخصهای نخبگی اصالح میشود

رهبر انقالب در دیــدار اخیر نخبگان با ایشان ،تغییر معیارهای نخبگی از
مقالهمحوری به حل مسئله را از مسئوالن مطالبه کردند .ایشان بیان داشتند:
«یک نکت ه دیگر که انتظار میرود ،این است که شاخص ارزیابی نخبه را اصالح
کنیم .امــروز شاخص ارزیابی استاد و نخبه و غیره غالبا ًمقاالت اســت؛ این
درست نیست .البته من قبال ًهم این را گفتهام ،من بارها تکرار کردهام این را؛
شاخصها را حل مسئله قرار بدهید .مسئله را ارائه بدهید ،بخواهید حل کنند».
ی مقدم ،قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ،درباره اصالح
به گزارش فارس؛ ناصر باقر 
شاخصهای نخبگی گفت :پیرو مطالبات رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان
با ایشان ،تنوعبخشی فرایند شناسایی نخبگان در دستور کار بنیاد قرار گرفته
است .وی افزود :در گام نخست ،باید تمامی ابعاد شاخصهای تعیین نخبگی
از مقالهمحوری به سمت حل مسئله تغییر کند که در حال حاضر کارگروه الزم
برای این موضوع در بنیاد ملی نخبگان تشکیل شده است.

◾

◾تقاضامحوری در پژوهشها
اوال ًبرای انجام یک پژوهش ابتدا باید
توسط یک نهاد متصدی امر اجرایی
نسبت بــه ای ــن مــراکــز تــقــاضــا وجــود
داشته باشد و وقتی یک مرکز چنین
تقاضایی داشته باشد ،یقینا ًاز آنجا
که نهادهای اجرایی با فضا و محیط
جامعه همبستگی دوچندانی دارند،
قطعا ً انجام پژوهشی که با تقاضای
این نهاد همراه باشد ،به نسبت اینکه
دانــشــگــاههــا بــه ص ــورت مستقیم به

انجام پژوهش اقدام کنند بدون اینکه
کمترین تقاضایی از ســوی نهادهای
اجرایی داشته باشد ،بازدهی بیشتری
دارد.

◾

◾مــســئــلـهمــحــوری در پــژوه ـشهــای
دانشگاهی

پژوهش در راستای حل یک مسئله
باشد؛ چرا که بسیاری از پژوهشهای
دانــشــگــاهــی مــا نــه تنها بــه حــل یک
چــالــش در جــامــعــه کــمــتــریــن کمکی

◾

◾ای ــج ــاد کـ ــارگـ ــروههـ ــای اس ــت ــان ــی و
دانــشــگــاهــی ب ـ ـرای رص ــد خــروج ـیهــای
مطلوب

پژوهش انجام شده دارای معیارهایی
بــاشــد کــه آن را دارای یــک خــروجــی
مطلوب بدانیم ،در این راستا به مجلس
پیشنهاد میکنیم وضــع آییننامه
تعیین معیار مطلوب را به نهادهای
متصدی اجــرایــی مثل وزارت علوم و
شـ ـ ــورای ع ــال ــی ان ــق ــاب فــرهــنــگــی با
همکاری نهادهای غیرحاکمیتی مثل
تشکلها و گــروههــای دانــشــجــویــی و
اعضای هیئت علمی واگــذار کند و در
این آییننامه عالوه بر تعیین معیارهای
خــروجــی مــطــلــوب یــک پــژوهــش یک
ســیــاسـتگــذاری مطلوب در راســتــای
انطباق مصداق بر معیار ارائه دهد ،مثال ً
یک سری کارگروههای رصد متشکل
از نــیــروهــای متخصص هــر ح ــوزه که
ترکیبی از دانشجویان نخبه و استادان
و بعضا ًیک نماینده از وزارت علوم در
دانشگاههای هر استان تشکیل دهد
که اعضای کارگروه رصد استان ،ذیل
خــود کــارگــروههــای مجزایی مربوط به
شهرهای استان و به صــورت جزئیتر
کــارگــروههــایــی مــربــوط بــه هــر دانشگاه
ایجاد کنند.

◾

◾آمایش سرزمینی طرحها و پروژههای
پژوهشی

در کنار مسائل فوقالذکر میتوان طبق
یــک ســیــاسـتگــذاری مطلوب توسط
مجلس و دیگر نهادهای قانونگذار به
معنای عام در هر استان یک شورایی به
صــورت مجزا متشکل از متخصصان
علمی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی،
علمی و ...تشکیل داد و یا همان شورای
ذکر شده در بند قبلی را طبق یک قانون
ال ــزامآور موظف به تدوین و تهیه یک
سند آمایش سرزمینی کرد به منظور
اینکه چه طر حها و پروژههایی در هر
استان باید در اولــویــت قــرار بگیرند و
به مراکز علمی و دانشگاهی در همان
استان تقدیم کنند (تبیین اینکه انجام
چه پژوهشهای کاربردی در هر استان
و در هر شهر باید در اولویت قرار بگیرند
و یک نهاد نظارتی دیگر اعم از اشخاص
حقیقی حاکمیتی و غیرحاکمیتی بر
آنها مشخص کنند).

◾

◾ایجاد حلقههای میانی میان مراکز
دانشگاهی و نهادهای اجرایی در کشور

خالصه اینکه انجام تکتک راهکارها و
در نتیجه رسیدن به یک نظام آموزشی
پویا که به حل مسائل اساسی کشور
کــمــک ک ــن ــد ،نــیــازمــنــد همبستگی
و تعامل بیش از بیش بین نهادها و
مراکز علمی و دانشگاهی با نهادهای
متصدی امر اجرایی در کشور است،
یعنی باید به نوعی یک حلقه میانی
برای ارتباط این دو نهاد و بخش ایجاد
کرد مثال ًکارگروههای رصد ،شوراهای
تصمیمگیری در هر استان به تفکیک
و ...تشکیل داد کــه ایــن امــر نیازمند
سیاستگذاری مطلوب توسط مجلس
شورای اسالمی و دولت (در قانون برنامه
هفتم تــوســعــه بــه عــنــوان مهمترین
چــشـمانــداز توسعه کــشــور) و موظف
کردن نهادهای اجرایی متصدی امر به
وضــع آییننامههای اجــرایــی در وهله
نخست است.

در حاشیه

تالش عدهای
اغتشاشگر
برای بر هم
زدن نظم بازار
به در بسته
خورد
علی توسطی ،رئیس
اتاق اصناف تهران اظهار
کرد :اصناف ،دوران
دفاع مقدس را دیدهاند
و سختیهای زیادی
برای حفظ این خاک
کشیدهاند و باید اذعان
کرد جمهوری اسالمی
ایران تنها دورهای است
که حتی یک وجب از
خاک خود را به دست
بیگانه نداده است.
وی افزود :بازار تهران
 112هکتار مساحت،
 60هزار واحد صنفی
و  1/5تا  2میلیون
مراجعهکننده روزانه
دارد که نظم و نظام آن
طی دههها ایجاد شده
است ،چند نفر محدود
به دنبال آن بودند که
این نظم و نظام را به هم
بریزند اما به در بسته
خوردند.

