بايد انسان ها ،هم آموزش داده شوند و هم تزكیهه
شوند ،تا اين كره خاكي و اين جامعه بزرگ بشري
بتوانند مثل يک خانواده سالم ،راه كمال را طي كند.
()3133/34/42
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مالحظات ژئوپلیتیک
درحوزههاي مديريت سیاست داخلي
 رشیديان :ارتباط پژوهشکده علوم و صنايع

نويسنده
دكتر نبياهلل رشنو

و روابط همجواري با همسايگان

تحلیل و تبیین استراتژي اقتصاد مقاومتي ازمنظر ژئوپلیتیک
غذايي با صنايع استان تقويت شود /مهندس
ژئوپليتيک علمي است كه ابعاد سياسي فضاي جغرافيايي را در قالص كُنش متقابل ،مناسوبات قودرت بوا قلمورو و
رشيديان (استاندار خراسان رضووي) ،طوي بازديود از
دستاوردهاي پژوهشكده علوم و صنايع غذايي ،استان
قلمرومندي انسان مطالعه ميكند .وجود سه متغير كُنش متقابل مناسبات قدرت ،قلمرو و قلمرومنودي ،مسوائل و
خراسان رضوي را به عنووان قطوص صونعت غوذا در
رويدادهاي جغرافياي سياسي يا ژئوپليتيک در مقياس خرد تا كالن از رخدادها و مسوائل علووم همسوايه متموايز
توليد مواد غذايي و ماشوين آالت صونايع غوذايي در
ميكند.
كشور و منطقه مطرح نمودنود واشواره نموود :ارتبوا
تحليل محتواي آنچه كه با عنوان اقتصاد مقاوتي طي سه گذشته توسط سوران ناوام جمهووري اسوالمي ايوران
اسوتان
پژوهشكده علوم و صنايع غوذايي بوا صونايع
مطرح شده عمدتاً بر دو مقياس فروملي و ملي تأكيد مينمايد .هرچند كه تأكيد شده است كوه«اقتصواد مقواوتي
تقويت شود.
درونزا و برونگرا است» و «با اقتصادهاي جهاني تعامل دارد» اما از واژه برونگرا تبيين كمتوري بوه دسوت داده
 جهانگیري :صادرات محصوالت دانشبنیهان
شده است .به عبارتي در همتنيدگي و پيوستگي مقياس هاي چندگانه در قالص جهاني شدن اقتصاد كمتور لحوا
در اولويت برنامه هاي منطقه آزاد ارس قرار
شده است .از اين رو ،از منار مفهومسازي ژئوپليتيک حلقههاي فراملي سست و ضعي است .در مقياس ملي نيز
گیرد /علي جهوانگيري مودير منطقوه ويوژه علوم و
الزمه «عدالت و پيشرفت» وجود يک عزم و آهنگ ملي از سوي حكومت است.
فناوري ربع رشويدي ،بوا تأكيود بور توسوعه فعاليوت
بايستهها و فرصتها
ضوروري
شركتهواي دانوش بنيوان در ارس گفوت:
از منار تعري و تحليلي كه از ژئوپليتيک ارايه شد ،مقوله اقتصاد مقاومتي ناگزير از بايستههاي زير است:
است صوادرات محصووالت دانوشبنيوان در اولويوت
 .5در بعد فروملي :كارگزاران استاني با توجه به توانشهاي محيطي هر استان ،برآوردي درست از وضعيت موجود
برنامههاي اين منطقه قرار گيرد .علي جهوانگيري در
در قالص فرصت ها و تهديدها در قالص آمايش سرزمين داشته باشند .به عنوان اولويت اول ،آن دسته از كشورهايي
گردهمايي شركتهاي دانوشبنيوان و فنواور شومال
كه با آنها مجاورت جغرافيايي دارند يا به آنها نزديکتر هستند را با مطالعه نيازمنديهاي آنها و آنچوه را كوه
غوورب كشووور در ارس اظهوواركرد :يكووي از وظوواي
آن استان دارد و مي تواند تأمين كند را به عنوان بازار هدف برگزينند كه طبعاً اين امر نيازمند همكاري پيوسوته و
مناطق آزاد كمک به توسعه و پردازش صادرات است
پايدار وزارتخانههاي مختلفي مانند وزارت كشور ،وزارت خارجه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت است .با توجه به
و اين امر با اتخوا تودابير منطقوي در مسوير توسوعه
شرايط پسا برجام استانداران اين اختيار را داشته باشند كه از طريق هماهنگي با وزارتخانههاي ياد شده مستقيماً
صادرات محصوالت دانشبنيان و بسترسازي فضواي
با سفارتخانههاي كشورهايي كه دست كم حساسيت كمتري درباره آنهوا وجوود دارد وارد موذاكره جهوت جلوص
مناسص براي فعاليت اين شركت ها محقق ميشود.
سرمايهگذار و معرفي پتانسيلهاي استانها شوند .در راسوتاي اهوداف و الزاموات بواال اعضواي شووراي شوهرها
آموزش داده شوند و اين اجازه را داشته باشند تا پيمان خواهرخواندگي با شهرهاي همسطح و حتي باالتر ببندنود
تا از فرصتهاي برخاسته از ديپلماسي عمومي به توسعه كشوور كموک كننود .تقريبواً هموه اسوتانهواي كشوور
جا بههاي گردشگري درخوري دارند كه كمتر به عنوان اهداف راهبردي نگريسته شدهاند كارگزاران محلي بوراي
جذب گردشگران هم ملي و هم فروملي تسهيالت ارزان قيمتي همراه با تأمين امنيت خاطر بوه گردشوگران داده
برگههزاري اولههین جلسههه هفتههه پههژوهش و شود .وضعيتي كه در كشور عمدتاً معطوف به روزهاي نوروز است.
فنآوري استان سمنان /اولين جلسه راهبري هفته  .1در بعد ملي :اين مهم صرفاً بر عهده قوه مجريه نيست بلكه ماهيت ملي و راهبوردي دارد از ايون رو ،نيازمنود
پژوهش و فن آوري استان سومنان موورخ  5931/7/54تعامل جدي اركان ناام است كه در اين ميان ،تقويت اعتماد در قالص مبارزه پيوسته و پايدار با فساد و ناكارآمدي
نقش بسيار مؤثري در عدالت و پيش رفت خواهد داشت.
در سالن كووثر اسوتانداري سومنان بوا موديريت آقواي
 .9در بعد منطقهاي و همجواري با همسايگان :با توجه به اينكه ايران با پانزده كشور همسوايه اسوت .تقريبواً بوا
مرتضايي قهرودي (رييس مركز برنامه ريزي ،نوسازي و
همه آنها اشتراكات فرهنگي و منافع داريم .از اين رو ،رصود تحووالت اقتصوادي آنهوا و گوزارش موداوم ايون
توسعه فناوري استان سومنان) برگوزار گرديود .در ايون
تحوالت و نيازمندي آنها به سطوح ملي و فروملي امري ضروري و تكليفي است.
جلسه رؤساي محترم دانشوگاه سومنان ،پوارل علوم و
 .4در بعد فرامنطقهاي و جهاني :امروزه جهاني شدن اقتصاد و بي مكان شدن سرمايه حقيقتي مسلم است .الزمه
فناوري ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،دانشوگاه علووم
بهرهگيري از فرصت هاي جهاني تعامل جهاني است .در جاهايي كه الزم است تا آنجوا كوه ممكون اسوت از بوار
پزشكي شاهرود ،دانشوگاه صونعتي شواهرود ،دانشوگاه
ايئولوژيک سياست خارجي كاسته شود كه بيگمان به قلروگستري ژئوپليتيک ايران خواهد انجاميد.
دامغان ،دانشگاه گرمسار ،دبيرخانه هيئت امناي دانشگاه
ب .مالحظات ژئوپلیتیک در بهرهوري و تحقق اهداف راهبرد اقتصاد مقاومتي
آزاد اسالمي ،دانشگاه پيام نوور ،بنيواد نخبگوان ،مركوز
 .5رعايت تناسص بين نيازهاي مكاني -فضوايي اسوتقرار فعاليوتهوا ،بوا امكانوات و قابليتهواي مكوان و فضواي
تحقيقات انتاامي و مديركل آموزش و پورورش اسوتان
جغرافيايي مربوطه؛ .1رعايت مقياس مناسص اقتصادي براي فعاليتها در يک مكان و فضا با توجه به ظرفيوت و
شركت داشتند.
كشش بازارهاي داخلي و خارجي مرتبط با توليدات آن فعاليتها؛ .9رعايت تقسيم كوار ملوي و تخصصوي شودن
عملكرد اقتصادي مناطق جغرافيايي كشور بر اساس مزيتهاي مربوطوه و نيوز تقويوت وابسوتگيهواي متقابول
منطقهاي و يكپارچگي ملي و پرهيز از گسترش همه نوع فعاليتها در يک قلمرو جغرافيايي؛ .4اصالح سياست و
باشید
با ما در
نشريه خبري «ارتباط» بهصورت هفتگي توسط مركز الگوي مديريت و تغيير نقش كنوني مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي و تبديل آنها به فضاهاي جوذب سورمايه
مطالعات راهبردي و آموزش براي تقويت ارتباط بین گذاري و فناوري پيشرفته خارجي و توليد صادراتي بر اساس مالحاات ژئوپليتيكي و اقتصادي؛ .1ارتقاي جايگواه
مركز و دفاتر استاني منتشر ميشود ،منتظر دريافت صنعت گردشگري در اقتصاد ملي؛ .6تقويت تعامالت فرهنگي فراملي در حوزه تمدني ايراني و اسالمي؛ .7آمايش
اخبار شما جهت درج در اين نشريه و همچنین
و ساماندهي سواحل و جزاير جنوبي و شمالي كشور.
پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.

Info.ertebat3131@gmail.com

 برگزاري جلسه بررسي اليحه قانون جامع
انتخابات /روز سه شنبه  5931/7/6جلسه بررسي
اليحه قانون جامع انتخابات با حضور نمايندگان وزارت
كشور از مركز مطالعات ،اداره سياسي و دفتر انتخابات
در كميسيون سياسي -دفاعي دولت برگزار شد .روز
يكسنبه مورخ  5931/7/55جلسه ديگري از سلسه
جلسات تدوين اليحه قانون جامع انتخابات با حضور
نمايندگان مركز مطالعات ،دفتر انتخابات ،اداره سياسي
و امور حقوقي و مجلس در محل اداره سياسي برگزار
شد.

 برگزاري جلسه نقد و ارزيابي پروژه «ورزش و

هويت» /روز چهارشنبه مورخ  5931/7/7جلسه نقد و
ارزيابي پروژه «ورزش و هويت :مطالعه موردي تيمهاي
فوتبال تراكتورسازي تبريز و واليبال شهرداري اروميه»
با حضور مجريان محترم طرح و اعضاي گروه سياسي
مركز برگزار شد.

 برگزاري جلسه شوراي أمین/پنجاه و سومين
جلسه شوراي امين ،با حضور اعضا در تاريخ
 5931/7/51برگزار شد .دستور اين جلسه ،بررسي
تحوالت راهبردي در موضوع انتخابات  5936بود.
 برگزاري جشنواره آموزش و پژوهش /جشنواره
آموزش و پژوهش با همكاري وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري -انشااهلل -در هفته پژوهش سال جاري ،طبق
روال سالهاي قبل برگزار و از استانهاي برتر تقدير
خواهد شد .مقررگرديدكاربرگ شاخصهاي ارزيابي را
تكميل جهت بررسي به اين مركز ارسال نمايند.
 برگزاري دوره «ناهنجاريهاي اجتماعي و
شیوه مقابله با آن» /اولين كالس دوره آموزشي
شغلي اختصاصي «ناهنجاريهاي اجتماعي و شيوه
مقابله با آن» روز دوشنبه مورخ  5931/7/51برگزار شد.
در اين كالس تعداد  12نفر از مديران و كاركنان ستاد
وزارت كشور حضور داشتند .تدريس اين دوره را جناب
آقاي سيدهادي مرجائي (استاد دانشگاه) برعهده دارند.

 برگزاري دوره (عفاف و حجاب) /مركز در اجراي
مصوبه شوراي فرهنگي وزارت كشور ،دوره آموزشي
عمومي «نقش حجاب در حفظ حريم خانواده (عفاف و
حجاب)» را همزمان با روز خانواده برگزار نمود .مدرس
دوره آقاي بازرگان بودند و حدود  112نفر از مديران و
كاركنان ستاد وزارت كشور در اين دوره شركت داشتند.

