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اقتصاد ». بنیان حرکت بکنیمبرای رشد اقتصاد کشور، به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش

آفرینِی فراوان و کاملی داشته یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فنّاوری پیشرفته نقش« بنیاندانش

نگاه از  ن کار تولیدی هم ]باید[ برخاستهیعنی حتّی انتخاب آ؛ ی تولیدهاباشد در همه عرصه

 www.basirat.ir                                    (10/10/0010) .دانشی و بینشی و علمی باشد

 !؟بنياندانش قتصاداچرا               روز حرف▼

 ییبسزا تیاهم زادرونرشد  یهایکه در تئور یاز عوامل یکی

 قیمهم فقط از طر نیو تحقق ا ستا «یفنّاور شرفتیپ»دارد، 

 یاجمال صورتبه. است سریم انیبندانش یهاگسترش شرکت

 بنیاندانش یهاشرکت یو فلسفه وجود لیدال نیترمهم توانیم

 برشمرد: ریز صورتبهرا 

علم و  کهییازآنجا ؛هاانیبندانش ینیدآفریو ام یبست شکنبن -0

از آن در هر  توانیم ،است انیپایمنبع ب کی یعلم داتیتول

مختلف استفاده کرد. اقتصاد  یهاعبور از بحران یبرا یطیشرا

 نیبه وجود آمده در حوزه اقتصاد را از ب یهابستبن ان،یبندانش

اقتصاد  نیهم زین یاقتصاد مقاومت یهاهیاز پا یکیو لذا  بردیم

 ؛انیبنمحصوالت دانش یباال افزودهارزش -2 است. انیبندانش

 افزودهارزش ان،یبندانش داتیتول یهالیو پتانس هایژگیاز و یکی

محصوالت  نیا ولیدت لیبه دل نی. همچناستمحصوالت  نیا یباال

محصوالت با  نیا دینسل جد دیامکان تول ت،یبر اساس خالق

. ستافراهم  یزنو مداوم  شتریب افزودهارزشباالتر و  یهاتیقابل

 یمحصوالت، رشد مداوم را برا نیا یبر رو یگذارهیسرما رونیازا

 یدر برخ انیبندانش یهاشرکت ی. بازدهآوردیکشور به ارمغان م

از منابع  نهیاستفاده به -3! رسدیم زیاز هزار درصد ن شیموارد به ب

 یدانش و فناور ان،یبندر اقتصاد دانش ؛یوربهره موجود و ارتقاء

 انیاز منابع نما نهیبه یبردارثروت در بهره نیاما ا ؛خود ثروت است

مؤثرتر از آن در گسترش  کردن دانش و استفاده ی. کاربردشودیم

 کیاز منابع است که تحقق  یبرداررهبه درجه یو ارتقا هاتیظرف

اقتصاد  قتی. در حقسازدیرا ممکن م انیبناقتصاد دانش

 یاقتصاد نهیو رفتار به دیعوامل تول شتریب یوربا بهره انیبندانش

نرخ رشد  یدارا جهیدرنتو  کندیمنابع کار م صیاز نظر تخص

 اریبس یبازده نکهیعالوه بر ا نیبنابرا؛ خواهد بود یباالتر یاقتصاد

و نقش به  بردیبهره را از منابع موجود م نیشتریدارد، ب ییباال

 ؛مثبت بر کنترل تورم ریتأث -0در حفظ منابع کشور دارد.  ییسزا

که در داخل کشور انجام شده و آثار اقتصاد  یبر اساس پژوهش

 دهش یرا بررس 0331تا  0331 یهاسال یبر تورم ط بنیاندانش

های اقتصاد شاخص یتمام نیکه ب شودیمشاهده م ،است

امر  نیا لیبرقرار است. دل بلندمدتو تورم رابطه  بنیاندانش

نسبت به انتظارات  کردهلیتحصافراد  یآگاه شیفزاا تواندیم

سطح دستمزدها متناسب با نرخ تورم  شیو درخواست افزا یتورم

 -1 .تورم باشد شیو افزا دیتول نهیدر هز شیآن افزا جهیو در نت

اقتصاد  ازآنجاکه ؛در استقالل کشورها انیبنقتصاد دانشا گاهیجا

دور  چنداننهای ندهیدر آ یبخش عمده اقتصاد جهان بنیاندانش

استقالل خود را حفظ کنند که  توانندیم ییکشورها ،خواهد بود

در  یو فناور یدر تکنولوژ یعرصه بتوانند سهم قابل قبول نیدر ا

 )نویسنده: علی کارگر( سطح جهان داشته باشند.

 

 
 

 
 

 
 

 !طهر رضویمحرم  در نايتجپشت صحنه                 روز گزارش▼

اعظم  امبریطلبه حاضر در صحن پ 3روز ماه مبارک رمضان،  نیبا سوم زمانهمعصر  روزید

با ضربات چاقو مورد  ،است یآن در دست بررس تیکه هو یفرد باحرم امام هشتم )ع( )ص( 

خصوص در حال انجام است.  نیدر ا قاتیتحق بازداشت و بالفاصلهضارب  حمله قرار گرفتند.

 زیمواضع مسئوالن ن در توانیمرا رقم زده است که  ییهامراقبتو  هاامیپ، حادثه تلخ نیا

 .شاهد بود

 نیکوم کردن اخود ضمن مح امیدر پ یآستان قدس رضو تیتول -0 :بریخ یهاگزاره

و  یاستکبار کارانهتیجنامعاندان و  یهاکه نقشه نیعموم مسلم یاریو هوش تیبر درا ،تیجنا

نقش بر آب خواهد  نیاجماع و وحدت مسلم انیرخنه م جادیا یدر راستا یریتکف یهاشهیاند

، این جنایت را یاهیانیبصدور  ابنیز  رانیدر ا یطالب افغانستان -2کرده است.  دیتأک ،شد

ها در آن یادیا و استکبار دست مطمئناً» :بخشی از این بیانیه آمده استمحکوم کردند. در 

کند و از  جادیا یدودستگتفرقه و  ،یامت اسالم نیحادثه است تا ب نیا یعامل اصل ،منطقه

جهادگر  نیمبلغ گردد. یمظلوم افغانستان نینسبت به مهاجر ینیبدب هیما ترمهمهمه 

 رانیشهر دوشادوش طالب ا هیدر حاش یغیو تبل یمختلف فرهنگ یهادر عرصه یافغانستان

که بارها امتحان خود  گونههمان ؛کنندینرم م وپنجهدست زیرخونسفاکان  نیبا ا هاستسال

 ژهیوبهو  رانیا برادر و دوست ملت از اند.دفاع مقدس و دفاع از حرم پس داده یهارا در صحنه

در داخل و خارج کشور،  یستیحادثه ترور نیعوامل ا یابیشهیضمن ر میکنیمسئوالن تقاضا م

طلب دست به فرصت یاناکرده عده یتا خدا ندیجدا نما نیمهاجر ریافراد را از سا نیحساب ا

در ماه  یهتک حرمت به حرم و زائران رضو -3. «مظلوم نزنند نیمهاجر هیعل یاقدامات احساس

 رینذ یمولو شد؛ محکومنیز وبلوچستان  ستانیاهل سنت س یتوسط علما ،مبارک رمضان

 ی، مولویو بلوچستان در مجلس خبرگان رهبر ستانیمردم س ندهینما ،یماحمد سال

زاده،  یاله رسول تیعنا یمولو رجاوه،یاهل سنت شهرستان م جمعهامامپور،  انیگیر میعبدالرح

مذاهب  انیاختالف م جادیدشمنان به دنبال ا نکهیبر ا هاآنأکید ت اهل سنت سرباز و جمعهامام

 ییهاتوطئه نیچن ریاس گاهچیه یاسالم رانیا اریملت هوش و هستند یاسالم یهاامتو 

 .مذاهب اسالمی در کشورمان را نمایان ساختمیان وحدت دیگری از وجود  وشهگ ،نخواهد شد

 یژگیو با تیانتخاب قشر روحان :است لیتحلقابلاز چند بُعد  روزید حادثه تحليلي:زاره گ

 السالمهیعلچون حرم امام رضا  یهدف ترور؛ انتخاب مکان عنوانبه ییزداتیمحروم و یجهاد

ضارب به صفر  یبرا زیورود سالح، امکان فرار را ن یبرا یریپذخطر یباال سکیکه عالوه بر ر

 یپرسش را برا نیا تواندیملباس مردم افغانستان،  هیشب یانتخاب پوشش ،تیدرنهاو  رساندیم

آن  قطعاً؟ باشد توانستیم یانهیگزچه  هاانتخاب نیتمام ا کند که هدف جادیا یمخاطب هر

بد خواهان  اهداف شوم مستکبران و یبرا «هدفمند و گسترده یارسانهبهره و بُرد » نهیگز

 جیترو ،یو سن عهیش نیب یافکناختالفدر این حادثه تروریستی،  ؛خواهد بود اسالمی بانقال

 کاذب و ی، ناامن سازو نظام تیحاناز رو یتینارضا یدر کشور، القا «یهراس افغان» هیروح

از  یریگبهرهبا  ،ظام اسالمین فیتضع یبرا یاستکبار جهان یهاحربه ازجمله ،در کشور یانقطه

رهبر معظم  ،0333سال  آذرماه ست.اهدفمند و گسترده  یارسانهبا بهره و بُرد  یریفتفکر تک

 دگاهیاز د رىیافراطى و تکف یهاانیجر جهانى کنگره»کنندگان در با شرکت داریانقالب در د

و  ریتکف انیاست که جر نیو آن ا وجود دارد انکارىرقابلیغ نکته کی»فرمودند: « علماى اسالم

دارند  سمیونیاستکبار و صه اتینو حامى آن هستند، کامالً در جهت  بانیکه پشت ییهاحکومت

 میاستعمارى اروپا و رژ یهادولتو  کایآمر یهاهدفدر جهت  هاآن؛ کار کنندیمحرکت 

 : حسین عباسیان()نویسنده .«است ستىیونیاشغالگر صه
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 اخبار ▼

 !شوديم ياسيسهم  یبربر يوقت

از نهادها در شهرستان ماکو دستور داده در ماه رمضان  یکیمنتشر شد که  یخبر شیپ یچند

امسال است؛  یبرا تیممنوع نیالقا شد که ا یبشود و طور لیتعط دیصبح با نوبتپخت نان در 

در  یو بربر سنگکپخت نان  تیکه ممنوع دیگویم یغرب جانیآذربا انینانوا هیاتحاد سیاما رئ

 نی. اشودیسال است در استان اعمال م 01و حدود  ستین یدیرمضان امر جد اهصبح م نوبت

است.  یکشور جار زبانیآذر یاز شهرها یادیاستان بلکه در تعداد ز نیدر ا تنهانه هیرو

 یخبر، در فضا نیکذب ا یدر واکنش به حواش طلباصالحچهره فعال  ،یعباس عبد حالنیباا

از آشکار شدن آنچه  دی. ترس شددیهم د یگرید هیاز زاو دیبا را ماتیتصم نیا»نوشت:  یمجاز

آنان آزاردهنده است.  یدر صبح ماه رمضان برا ییصف نانوا دنیشود. د دهید خواهندینمکه 

 تواندینمنان در ساعات روزه،  دیصف خر لیتشک هرچند«. را پاک کنند! مسئلهصورتبهتر است 

باال،  ابتیهمچون د یلیدر جامعه هستند که به دال یمختلف راقشا چراکهمعنا شود  یخوارروزه

ماه مبارک رمضان،  لیبه دل صرفاً توانینمندارند و  یدارروزهزخم معده، کهولت سن و ... امکان 

 کیبا  فیتحر انیکه جر دهدیمنشان  یعبد لیگرفت؛ اما تحل دهیعده را ناد نیا یامورات جار

 تیدر تعارض با ساختار نظام و تقو یسات مردماحسا کیرتح به دنبال یستیاولیماک کردیرو

از انتشار  یاشتباه حت ریمس نیهستند و در ا گراغربخود پس از شکست دولت  یاسیس انیجر

 .کنندینماخبار کذب و دروغ هم اجتناب  هیبر پا لیو نوشتن تحل

 موضوع پوچي است! ،عمای تروريستي بودن سپاهمآمريکايي: رسانه 

فارین پالیسی در گزارشی به روند مذاکرات وین در یک سال گذشته پرداخته و با پیش کشیدن  

 یهاگروهوضوع اختالفی برداشته شدن یا نشدن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست م

مواجه شده است که  هامیتحربا انواع  2113از سال  درواقعاین گروه »: سدینویمتروریستی، 

آمریکایی را از تعامل با سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نهادهای وابسته  یهابانکتجارت و 

  FTOترامپ به فهرستتحت کمپین فشار حداکثری  2103. سپاه تنها در سال کندیممسدود 

 در ریتأث های سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای اضافه شد، اما این تأثیر محدودی بر توانایی

 یمن و عراق سوریه، لبنان، در خود نیابتی نیروهای از حمایت به گروه این. است داشته منطقه

رسانه در این  .«ل کرده استعم منطقه در آزادانه تروریستی، یگذارنام باوجود و است داده ادامه

با اشاره به فشار متحدان آمریکا بر دولت بایدن برای حفظ سپاه پاسداران در فهرست ادامه 

دعوا بر سر وضعیت سپاه همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص : »آوردیمتروریستی،  یهاگروه

نباشد که غرب تسلیم شود، زیرا  ترعاقالنهاما ممکن است  ؛نیست چه کسی اول کوتاه خواهد آمد

زمان به نفع او نیست. اگر غرب دو هفته یا یک ماه دیگر به ایران اجازه دهد تا به پیشرفت خود 

 توانیمکامل لغو کند.  طوربهتواند توافق را می []ایران ای ادامه دهد،ی هستهسازدر زمینه غنی

معمای تروریستی بودن سپاه پاسداران انقالب اسالمی را یک موضوع پوچ خالصه کرد. این 

 «.رساندینمو موضوع نیز به ایران آسیبی  کندینم متحدهاالتیاکمکی به 

 تا اجرا هيز گالا ؛يداخل دياز تول تياحم

واردات  یصمت موظف است جلو ریوز»گفت:  انیبندانش دیبا فعاالن تول داریدر د جمهورسیرئ

وجود دارد،  یداخل یفناور یقطع کند. وقت نهیزم نیپنهان را در ا یهاو دست ردیرا بگ هیرویب

 داتداخل هست، وار دیامکان تول یبا زد و بند اقدام به واردات کنند. وقت یاعده میدهیاجازه نم

 دیدستور منع خر زین نیازاشیپ جمهورسیرئ«. است انتیبلکه خ ست،یخدمت ن تنهانه

 دیداده بود. عدم خر یرا توسط ادارات دولت یداخل بنیاندانش داتیمشابه تول یخارج محصوالت

 یروسا یاز سو دهیا نیا ست؛ین یدیموضوع جد ،یمشابه داخل یدارا یخارج یاجناس و کاالها

 ،ییعقال فیتکل نیبه ا هادولتعامل نبودن بدنه  ییمطرح شده است؛ اما چرا زین قجمهور ساب

کشور عالوه بر دستور در  ییدستگاه اجرا سیرئ رسدیمامروز است. به نظر  یجد سؤالنقص و 

 اعمال کند. زیآن را ن یاجرا یبرا یو نظارت جد یریگیپ سازوکار ستیبایمموضوع  نیا

 اخبار کوتاه

 /باشيد!خطوط قرمز : مراقب يسيبه رئ ندگانينامه نما ◄

خطاب  یانامه یط شورای اسالمی مجلس ندگانیاز نما یجمع

توافق  یبرا کایاز آمر یقطع نیخواستار تضم جمهورسیبه رئ

 ،فالحی خطوط قرمز شدند. تیرعا نیو همچن یاحتمال

نفر از  031تاکنون بیش از  فته،گنماینده همدان در مجلس 

 .اندرا امضا کرده جمهورسیرئنمایندگان نامه به 

جهاد  ریوز /شورک کير استراتژيذخامطلوب  ضعيتو ◄

 یبرا یادغدغه چیه یکنون طیشرا در مردم» :گفت یکشاورز

غالت و روغن در کشور نداشته  جمله از یاساس یکاالها نیتأم

و  یدام یهانهاده نیتأمو  ییغذا تیامن بحث در ما باشند.

 ریذخاو  میندار یمشکل چیدر کشور ه یاساس یکاالها

 .«قرار دارد یمطلوب اریبس طیدر شرا کیاستراتژ

علی بهادری » کالن اقتصادی!/ هایشاخصبهبود آغاز  ◄

ماه  0برای »سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: « جهرمی

هزار میلیارد  39یافته و نرخ رشد نقدینگی کاهش متوالی 

دولت قبل تسویه شده است. از اوراق فروخته شده در مان تو

 0011در اسفند  3033در شهریور به  0333از  یانقطهتورم 

کالن  هایشاخصهمگی نشان از شروع بهبود  هانیارسید. 

 «.استاقتصادی 

 دهیالجر یتیکو نامهزرو /!رفتند هيبه روس ندگان تحريمندور ز ◄

کارشناس  21گفته که تهران  رانیمنبع آگاه در ا کی، شد یمدع

دور  یهازمیمکان نهیاز وزارت صمت و متخصصان در زم یرانیا

روس خود به  انیشاوره به همتاارائه م یرا برا هامیزدن تحر

منبع آگاه، مسکو  نیا گفته به بنا اعزام کرده است. هیروس

در دور  هایرانیاز تجربه ا یقیو دق یاطالعات فن افتیخواستار در

 چهل سال شده است. یط هامیبا تحر یو زندگ هامیزدن تحر

 /بود يدولت قبل بحران انيسوخت در پا ريذخا نفت:زير و ◄

 زدهمیس دولت نفت وزارت ماهه 3 عمر در» :گفت نفت ریوز

 نیا .است دهیبه امضا رس دیدالر قرارداد جد اردیلیم 0931 تاکنون

 00توسعه فاز  یابا توتال بر رانیقراردادها چند برابر قرارداد ا

و  یفروش داخل شیافزا .دینرس جهیبود که به نت یپارس جنوب

گاز در دستور کار قرار گرفت که  عاناتیصادرات م نیهمچن

مصارف  شیصادرات و افزا یبرابر 3تا  2 شیبا افزا تیدرنها

 9با  سهیآب در مقا یرو عاناتیدر داخل کشور حجم م عاناتیم

که انجام شده تا  یزیربرنامه با کرد. دایماهه اول سال کاهش پ

 001به  یمیمحصوالت پتروش دیتول تیظرف زدهمیدولت س انیپا

 «.خواهد داشت شیدرصد افزا 11از  شیکه ب رسدیتن م ونیلیم

و آب  یانرژ ریوز /آبه ايران از هيرمندطالبان درباره حقظر ن ◄

مارت ا ،گفت در کابل رانیا ریمعاون سف داریطالبان در د

بر اساس قانون و  رمندیآب رودخانه ه تیریدر مد اسالمی

 خواهد کرد. یهمکار رانی، با ادو کشور توافقات موجود

غییر اقلیم و مالعبداللطیف منصور در این دیدار گفته که ت

 .گذاشته است ریتأثمداوم بر رودخانه هیرمند  یسالخشک


