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سال بیست و هشتم
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رییس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد:

تداوم شدت شیوع کرونا تا پایان اسفند

در نوزدهمین روز از شیوع ویروس کرونا در کشور ،آمار مبتالیان
به این ویروس به  ۵۸۲۳نفر و آمار فوتیها به  ۱۴۵نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا ،در نوزدهمین روز از شــیوع ویروس کرونا در
کشــور ،آمار مبتالیان به این ویروس به  ۵۸۲۳نفر و آمار فوتیها
به  ۱۴۵نفر رســیده اســت .همچنین آمارهای رسمی حاکی از
بهبودیافتگی  ۱۶۶۹مبتالست که بعد از بهبودی از مراکز درمانی
ترخیص شدهاند .طبق اعالم وزارت بهداشت در برخی از استانها
تا  ۴۰درصد بهبودی مبتالیان گزارش شــده است ،اما همچنان
بیش از  ۱۶هزار نفر در بیمارســتانهای معین سراســر کشور
بســتری هستند .سخنگوی وزارت بهداشت با توجه به آمار رو
به افزایش مبتالیان بر این باور اســت که هنوز بخشی از جامعه
کرونا و هشــدارها را جدی نگرفتهاند .او در این راستا از اعمال
محدودیتهایی خبر داده که در دســتور کار دولت قرار گرفته
اســت.رئیس هیأت اعزامی سازمان جهانی بهداشت نیز معتقد
است؛ برخی اقدامات پیشگیرانه مناسب در ایران در حال انجام
اســت که سایر کشــورها در منطقه نیز میتوانند از تجربیات آن
استفادهکنند.
کیانوش جهانپور (رییس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت)
گفت :باتوجه به افزایش آ|زمایشگاه ها روند شناسایی مبتالیان
افزایش پیدا کرده بود .هشدارها همچنان بر قوت خود باقی است
و بر نمودار صعودی باقی هستیم اما امیدواریم آمار مبتالیان کاهش
پیــدا کند ۸۰ .درصد کاهش بیماری در کنترل و خود مراقبتی و
دیگر مراقبتی اســت و مابقی در اختیار نظام سالمت است که
بازهم با همراهی مردم انجام خواهد شــد .از مردم خواهش می
کنیم موضوع را جدی بگیرند .اگر امروز در برخی استان ها روند
افزایشی داریم به دلیل این است که بخشی از جامعه شاید توصیه

جهاناقتصاد

ها را جدی نگرفته اند.
وی ادامه داد :در هیچ جای دنیا راهی برای مقابله با این بیماری
جز کاهش سفر و مراودات وجود ندارد و باید این موضوعات را
رعایت کنیم تا بتوانیم کرونا را شکست دهیم .زمانی این موضوع
تحقق می یابد که هر خانه و خانواده ایرانی یک پایگاه سالمت
باشد.
وی درباره آخرین آمار مبتالیــان به ویروس کرونا از ظهر روز
گذشته تا امروز ادامه داد ۷۴۳ :مورد تعداد افرادی است که ظرف
 ۲۴ساعت گذشته به جمع مبتالیان قطعی به بیماری کووید ۱۹
پیوسته اند و با احتساب آنها  ۶۵۶۶مورد قطعی مبتال به بیماری
کووید  ۱۹داشته ایم.
وی ادامه داد :با تالش همه همکاران ما در نظام ســامت ۲۱۳۴
بهبود یافته و ترخیص یافته از مراکز معین داشته ایم که اتفاق بسیار
مثبت و درصد قابل قبولی است .متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشته۴۹
مورد فوت نیز داشته ایم که با این افراد در مجموع  ۱۹۴نفر نیز
تاکنون جان خود را از دست داده اند.
رییس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت در تبیین آمار شهرها
اعالم کرد :تهران حتی با احتساب جمعیت باالترین آمار را دارد،
امروز تعداد مبتالیان در این اســتان به  ۱۸۰۵نفر رسیده است.
قم  ۶۸۵مورد ابتــا ،گیالن  ۴۹۶مورد و اصفهان  ۵۶۴نفر مورد
ابتال دارد .متاسفانه افزایش جمعیت ابتال در اصفهان نیز به دلیل
مسافرتها و موقعیت حمل و نقلی این استان است .درخواست
میکنیم مردم عالوه بر اســتانهای شمالی به این استان و فارس
نیز سفر نکنند.
جهانپور افزود :مازندران با روند افزایشــی  ۶۲۰مبتال ،البرز ۳۰۷
ابتال ،قزوین  ۲۰۷نفر ،مرکزی  ۳۳۵نفر ،گلستان  ۱۷۵نفر و استان

چهارسویسیاست
استادعلومسیاسیدانشگاهتهران

نیازمندنگاهراهبردیبرایبازسازیسرمایهاجتماعیهستیم

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به تحوالت کشور در یکی دو سال اخیر خواستار
اتخاذ نگاه راهبردی برای بازسازی سرمایه اجتماعی در کشور شد تا تابآوری کشور در شرایط
بحرانی افزایش یابد.
"ســید احمد موثقی گیالنی" در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا خاطرنشان کرد :به طور
کلی ،باال بودن سرمایه اجتماعی برای همه ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
مفید است.
وی با بیان اینکه باال بودن ســرمایه اجتماعی در یک کشــور منجر به ارتقای امنیت ،انباشت
سرمایه ،توسعه ،دفع تهدیدها و مقبولیت میشود ،افزود :سرمایه اجتماعی در واقع یک قدرت
نرم است که به طور ویژه در عبور از بحرانها کمککننده است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره اهمیت قدرت نرم و توجه به
جنبش نرمافزاری برای تحکیم آن گفت :یکی از تعاریف درست و معقول توسعه سیاسی ،باال
بردن ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی به مشکالت مردم ،نیازها و خواستههای آنان است
و باال بردن ظرفیت نظام سیاسی باید مبتنی بر جنبههای نرم افزاری باشد.
موثقی تاکید کرد :جنبه های نرمافزاری در اعتماد و روابط مستحکم دولت و ملت و مشروعیت،
خودش را پررنگ نشان می دهد.
وی افزود :برخی تصمیمگیران کشور در حوزه سختافزاری بسیار خوب عمل کردهاند اما در
حوزه جنبش نرمافزاری عملکرد ضعیفی داشتهاند.
این اســتاد علوم سیاسی به اهمیت سرمایه اجتماعی در شرایط بحرانی مثل ورود بیماریهای
مسری به کشور اشاره کرد و افزود :حل بحرانهای مختلف از جمله ورود بیماریهای مسری
به کشور که نیاز به یک بسیج و همیاری ملی و همکاری عمومی دارد نیازمند باال بودن سرمایه
اجتماعی و اعتماد عمومی است و اتاق های فکر باید فراتر از مسائل روزمره برای باال بردن
سرمایه اجتماعی برنامه بلندمدت داشته باشند.
موثقی ،تفکر کوتاهمدت میان برخی جناحهای سیاسی کشور ،نهادها و سازمان های دولتی و
حکومتی را نوعی آسیب دانست و گفت :کشور نیازمند نگاه راهبردی و بلندمدت است و اتاق
های فکر باید برای تقویت حوزه نرمافزاری تالش کنند.
وی ،تقویت سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،هویت و همبستگی ملی ،انسجام اجتماعی ،نظم و سامان
و قانونمندی را از موضوعاتی دانســت که باید در جنبش نرمافزاری مورد توجه قرار گیرد و
افزود :در مدیریت بحران نباید فقط دنبال مهار مشکالت با ترفندهای کوتاهمدت باشیم و وقتی
مسائل ریشهای حل نشوند و یک نگرش درازمدت و راهبردی نباشد مشکالت به شکلهای
مختلف بازتولید می شوند و بروز پیدا میکنند .این کارشناس ارشد مسائل سیاسی درباره پایین
بودن نرخ مشارکت در انتخابات اخیر نیز گفت :پایین آمدن مشارکت در انتخابات به ویژه در
مرکز استانها و پایتخت هشداری است درباره این موضوع که طبقه متوسط شهری نیازمند
توجه بیشتری از سوی برخی تصمیمگیران سیاسی هستند .موثقی درباره استفاده از شعارهای
پوپولیستی در انتخاباتها و دیگر حوزههای سیاسی هشدار داد و گفت :تصمیمگیران باید در
رویکرد خود تجدیدنظر کنند و برای جذب حداکثری مردم تالش کنند و مانع دوپاره شدن
جامعه ایران شوند .وی ،دوپاره شدن جامعه ایران را به آمدن ویروس کرونا تشبیه کرد و افزود:
همانطوری که در مورد بیماری کرونا نگران هستیم و بر پیشگیری تاکید داریم ،در مورد ایجاد
گسلهای اجتماعی هم پیشگیری بهتر و کم هزینهتر است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ،وجود شفافیت ،آزادی بیان ،رسانههای قدرتمند و نقد سازنده
و قانونمند را از جمله مواردی دانست که میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی در کشور کمک
کند .موثقی تصریح کرد :در یک نظام سیاسی ،گروههای اجتماعی مختلف مثل طبقه کارگر،
کشــاورز ،کارآفرین ،فعال اقتصادی ،دانشگاهی و  ...باید مطالبات خود را مطرح کنند و نظام
هم به آنها پاسخ دهد و در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مشروعیت نظام و سرمایه
اجتماعی باال می رود و در همه حوزهها مثل پرداخت مالیات یا شرایط بحرانی خودش را نشان
می دهد .وی ،نهادهای حکومتی را میان گروههای اجتماعی داور دانســت و گفت :نهادهای
حکومتی باید در مقام حکمیت ،بی طرفی خود را حفظ کنند تا بتوانند با جذب حداکثری و
دفع حداقلی ،اعتماد همه اقشار را جلب کنند .این کارشناس ارشد مسائل سیاسی ،توجه به همه
گروههای اجتماعی را عامل همبستگی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی دانست و افزود :با
توجه به اینکه در عصر جهانی شدن زندگی میکنیم ،افکار عمومی به خاطر ظهور رسانههای
جدید بسیار آسیب پذیر اســت و اگر رسانههای رسمی مثل صداوسیما نتوانند سلیقههای
مختلف را جذب کنند شرکتهای رسانهای بینالمللی افکار عمومی داخلی را جذب و برای
امنیت و اقتدار کشور مشکل ایجاد میکنند.

خراسان رضوی  ۱۵۴نفر است .در رابطه با خراسان رضوی قابل
ذکر است که بیماریابی ما این تعداد را مشخص کرده است ولی
احتمال ابتال در این شــهر باالتر اســت .فارس  ۱۰۴مورد ابتال،
لرســتان  ۱۴۴مورد ،آذربایجان شرقی  ۱۰۷مورد ،خوزستان ۶۹
مورد ،یزد  ۷۰مورد ،اردبیــل  ۵۰مورد ،کرمان  ۴۱مورد ،همدان
 ۶۰مورد ،سیستان  ۳۴مورد ،هرمزگان  ۳۵مورد ،خراسان جنوبی
 ۴۴مورد ،خراســان شمالی  ۲۴مورد ،ایالم  ۲۴مورد ،کهگیوله و
بویراحمد  ۹مورد و در نهایت بوشهر  ۱۰مورد ابتال در مجموع
روزهای گذشــته داشتهاند .متاسفانه  ۱۰ها مورد از این افراد در
بخشهای ویژه آی ســییو بستری هســتند که برای ما بسیار
نگرانکنندهاست.
وی ادامه داد :کانون شــیوع این بیماری قطعا تجمعات است که
شــاید برخی از این تجمعات و مراسم ها مستحب و موکد هم
باشــد اما به فتوای همه مراجع حضور در این تجمعات در این
شرایط نهی شده اســت .از مردم می خواهیم در این تجمعات
حضور نداشــته و اگر چنین محافلی برگزار می شود به نیروی
انتظامی به ســتادهای مقابله با کرونا در استانها اطالع دهند تا از
برگــزاری این تجمعات برای جلوگیری از شــیوع این بیماری
ممانعت به عمل آید.
مهرداد بائوج الهوتــی در گفتوگو با خبرنــگار ایلنا ،درباره
کمبود کادر درمان در شهرســتان لنگرود گفت :لحظه به لحظه
وضعیت بیماری کرونا را در استان رصد میکنیم ،روز گذشته هم
جلسه مشترکی با استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن
درخصوص شیوع و چگونگی مقابله با بیماری در استان داشتیم.
نماینده مردم لنگرود خاطرنشــان کرد :اســتان گیالن نسبت به
استانهای دیگر وضعیت حادتری دارد و نیاز است امکاناتی به
این استان برای مقابله و مبارزه با بیماری کرونا هدایت شود.
وی تاکید کرد :کادر ونیروی انســانی تکافوی وضعیت استان را
ندارد ،نیاز است که آقای وزیر تعدادی از پزشکان را از استانهایی
که کمتر با بیماری درگیری شدهاند به گیالن بفرستد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :نیروهای کادر
پرستان قبال به صورت طرحی بودند اما به طریقی حذف شدند و
امروز باید برای این خالء فکری شود .نیروهای کافی برای حضور
در بیمارستان و ارائه خدمات وجود ندارد؛ یعنی همین نیروهایی
که در حال حاضر هستند دیگر بیشــتر از این توان ندارند زیرا
ظرفیت بیمارستانها پر شده است .الهوتی ادامه داد :دهه فجر باید
بیمارستانی را افتتاح میکردیم که بنا به دالیلی نشد و ما در لنگرود
به دنبال این هســتیم تا ظرف  ۱۰روز یا دو هفته این بیمارستان
تجهیز و افتتاح شــود .وی با بیان اینکه افتتاح این بیمارســتان
میتواند ایجاد آرامش کند ،گفت :تنها بیمارستان ما در حال حاضر
امینی است و ما در تالش هستیم هرچه زودتر بیمارستان شهید
حسینپور را با ظرفیت  ۱۳۷تختخواب افتتاح کنیم که با این کار
وضعیت ما را از بقیه شهرستانها متمایزتر خواهد بود.
نماینده مردم لنگرود بیان کرد :تجهیزات به بیمارســتان شــهید
حسینپور در حال انتقال است ،نیمی از آنها استقرار پیدا کرده و
همچنین اعتبارات هم برایش در نظر گرفته شده است.
سعید خال ،مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا درخصوص اقدامات این ســازمان پس از شیوع

کرونا در پایتخت گفت :سازمان بهشت زهرا(س) یکی از سازمان
های زیر مجموعه شــهرداری تهران است که بدون تعطیلی در
کنار خانواده های متألم و دردمند قرار دارد .این سازمان از همان
ســاعات اولیه با تشکیل ستاد بحران و تدوین دستورالعملهای
الزم و همچنین هماهنگی با دستگاههای ذی ربط به ویژه وزارت
بهداشــت با آمادگی کامل در کنار سایر نهادهای خدماتی کنار
شهروندان بوده است.
خال ادامه داد :از هموطنــان میخواهم به هیچ وجه به آمارهای
غیرواقعی پخش شده در شبکههای مجازی توجه نکنند چراکه
این آمارها صحت ندارد و تنها مرجع رسمی اعالم آمار وزارت
بهداشت است.
مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا تهران با تاکید بر اینکه سازمان
بهشت زهرا به عنوان یک سازمان خدمات رسان و جهادگر در
کنار مردم قرار دارد و ســعی و تالش آن بر این است که از غم
و اندوه آنها بکاهد ،افزود :گاهی شاهد انتشار برخی کلیپها در
فضای مجازی هســتیم که اینها سندیت ندارد و نباید مردم به
آنها توجه کنند.
وی ادامه داد :مجموعه بهشــت زهــرا تالش میکند تا در کمال
آرامش و در کمال تکریم و احترام پذیرای مردم داغدیده باشــد
هرچند که آرزوی قلبی ما این است که مردم در سالمت باشند اما
در صورت مراجعه به سازمان بهشت زهرا تمام تمهیدات مورد
نظر اندیشیده شده است.
مدیر عامل سازمان بهشــت زهرا با تاکید بر رعایت کلیه موارد
بهداشتی مورد نیاز و مسائل شرعی در بهشت زهرا اظهار داشت:
برای کلیه متوفیان موارد شــرعی با نظارت کامل انجام میشود و
همچنین تمام اماکن و امکانات بهشت زهرا به صورت روزانه و
در چندین نوبت ضدعفونی میشود.
وی تاکید کرد :ناوگان حمل و نقل ما ،پرسنل و کلیه لوازم مصرفی
هر روز و پس از هر مأموریت مورد گندزدایی و ضدعفونی قرار
میگیرد.
وی خاطرنشان کرد :در کنار این موضوع لوازم و تجهیزات فردی
مورد نیاز پرسنل سازمان بهشت زهرا در اختیارشان قرار گرفته
تا بتواننــد از خود در برابر بیماریهای احتمالی محافظت دقیقی
داشته باشند.
مدیرعامل سازمان بهشــت زهرا درباره اقدامات صورت گرفته
برای کارکنان این سازمان گفت :به صورت روزانه کارکنان سازمان
بهشت زهرا چکاپ سالمت شده و تب سنجی میشوند تا خدای
نکرده سالمتی آنها به خطر نیافتد.
خال آماری درباره تعداد فوت شــدگانی که به صورت روزانه
در بهشت زهرا پذیرش میشوند  ،گفت :سازمان بهشت زهرای
تهران ،روزانه به صورت متداول و میانگین  200متوفی را پذیرش
میکند که این عدد در سال به حدود  60هزار نفر میرسد .از این
تعداد  20هزار متوفی به شهرستانها برده میشوند و  40هزار نفر
دیگر در خود بهشت زهرا دفن میشوند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا ادامه داد :یک خبر خوب باید به
مردم بدهم این است که اگر چه در این روزها شاهد تعدادی مرگ
و میر ناشی از ابتال به کرونا هستیم اما به طور کلی آمار فوتیها در
شهر تهران کاهش چشم گیری داشته است.

قائممقاموزیرصمتخبرداد:

دستور رئیس جمهور برای تامین ارز واردات ماسک و لباس پزشکی
قائممقــام وزیرصمت بابیان اینکه حمایت از تولیدداخلی
ماسکولباس پزشکی در دســتورکار این وزارتخانه قرار
دارد،از دســتور رئیسجمهور به بانکمرکزی برای تامین
بدونپیششرط ارز واردات این اقالم خبرداد.
حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر ،از دستور صریح
رئیس جمهور به بانــک مرکزی برای تأمیــن ارز مورد
نیاز واردات ماســک و لباس پزشــکی خبر داد و گفت:
رئیسجمهور در دستوری صریح ،بانک مرکزی را مکلف
کرده تا بدون قید و شرط ،ارز مورد نیاز واردات ماسک و
لباس پزشکی را تأمین نماید که بر این اساس ،فراخوانی از
سوی وزارت صنعت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام
توان خود برای تأمین این دو قلم کاالی ضروری مورد نیاز
شبکه درمانی کشور ،استفاده نمایند.
به گفته قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،با دستور
صریــح رئیس جمهور بــه بانک مرکــزی ،اولویت اول
تخصیص ارز کشــور هم اکنون به تأمیــن ارز مورد نیاز
واردات ماسک و لباس پزشکی تغییر یافته است.
**تائید ثبت سفارش واردکنندگان ماسک و لباس پزشکی
در کمتر از یک روز کاری
مدرس خیابانی از کاهش زمان تائید ثبت سفارش برخی
اقالم پزشــکی دارای اولویت از طریق اداره کل تجهیزات
پزشــکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر
داد و گفت :واردکنندگان نگران تائید پروندههای خود برای
واردات اقالم پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت نباشند؛
چراکه ایــن کار در کمتر از یک روز کاری به ثمر خواهد
رسید.
**حمایت از تولید داخلی ماســک و لباس پزشــکی،
اولویت اول وزارت صنعت
مدرس خیابانی افزود :حمایت از تولید داخلی ماســک
و لباس پزشکی ،یکی از دســتورکارهای جدی دولت و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اســت؛ اما در عین حال
به منظور تأمین کسری نیاز داخلی ،واردات ماسک و لباس
پزشکی با اولویت یک کاالیی ،در اولویت تأمین ارز قرار
دارد.
وی تصریح کرد :فعال کردن تولیدات کارگاهی ماســک
و لباس پزشــکی در کنــار واردات ،یکــی از برنامههای
جدی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اســت که بر این
اساس ،در قالب هماهنگیهای انجام شده با اتحادیه پوشاک

کشور ،ســازمان فنی و حرفهای ،بسیج اصناف و تمامی
تولیدکنندگانی که امکان و ظرفیت تولید ماسک را دارند،
ظرفیتهای تولیدی ماسک و لباس پزشکی در کشور فعال
شده و نحوه تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها با استانداردهای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته
است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشــی از پارچه مورد نیاز
تولیدکنندگان ماســک و لباس پزشــکی ،با تائید وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی تأمین شده و مابقی
نیز از طریق خود تولیدکنندگان فراهم خواهد شد ،افزود:
شــبکه توزیع این ماسکهای تولیدی که کام ً
ال منطبق بر
استانداردهای وزارت بهداشت است ،با سه شرکت پخش
بزرگ مورد تائید است که بر این اساس قرار است توزیع
از طریق این شرکتها ،در داروخانههای کشور صورت گیرد.
وی اظهار داشت :تمامی ماسکهای تولیدی این کارگاهها،
در اختیار شبکه توزیع داروخانهای قرار میگیرد تا میان مردم
توزیع شوند؛ این در حالی است که این ماسکها چندبار
مصرف و قابل شستشو بوده و قرار است در کنار کارگاههای
تولیدی ،آموزشهای تولید ماسک در منازل نیز ،از سوی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و از طریق صدا
و سیمای جمهوری اســامی ایران ،به مردم ارایه شود تا
ظرفیتهای تولیدی خانگی نیز ،با استانداردهای ارایه شده
از سوی این وزارتخانه؛ در این بخش فعال گردند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از تولیدات کارگاهی
به خصوص تولیدات سازمان بسیچ اصناف ،در واحدهای
صنعتی ،صنفی و نانواییهای کشور توزیع خواهد شد ،گفت:
بسیج اصناف پای کار است و به موازات تولیدکنندگان و
اتحادیه پوشــاک ،اقدام به تولید و توزیع ماسک و لباس
پزشکی کرده است.
وی از انجام فراخوانی از ســوی معاونت صنایع وزارت
صنعــت ،معدن و تجــارت به تولیدکننــدگان پارچه و
کارخانجــات نســاجی برای تأمیــن پارچه مــورد نیاز
تولیدکنندگان داخلی ماسک و لباس پزشکی خبر داد.
مدرس خیابانی گفت :اتحادیه پوشــاک کشــور آمادگی
تولیــد و توزیع روزانه دو میلیون ماســک را دارد که باید
ظرفیت تولیدی بسیج اصناف و ظرفیتهای کارگاهی فنی
و حرفهای را نیز به آن اضافه کرد که تولیدات آنها به مرور
روانه بازار خواهند شد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه بر اســاس توافقات صورت
گرفته میــان وزارتخانههای بهداشــت و صمت ،قیمت
ماسکهای قابل شستشو و چندبار مصرف کارگاهی برای
مصرفکنندگان ۲,۲۰۰،تومان تعیین شده است ،خاطرنشان
کرد :ماسکهایی که با هدایت و راهبری هیأت امنای ارزی
وزارت بهداشت ،وارد کشور میشوند ،تنها در اختیار کادر
درمانی و بیمارســتانی کشور قرار خواهند گرفت؛ این در
حالی است که شیوه واردات و تأمین و توزیع این ماسکها
کام ً
ال در اختیار هیأت امنای ارزی خواهد بود.
وی ادامــه داد :در عین حال ،با تاکید بر حمایت از تولید
داخلی و به منظور تأمین کسری ماسک و لباس پزشکی،
واردکنندگان توانمنــد در عرصه واردات این دو قلم کاال،
شناسایی شده و اعالم آمادگی برای واردات این کاالها را
صورت دادهاند ،به نحوی که هم اکنون مطابق با تصمیمات
روز گذشته دولت ،واردکنندگان بدون ثبت سفارش و طی
تشریفات گمرکی ،صرف ًا بر اساس «ثبت آماری» واردات را
در گمرکات انجام داده و کاالهای وارداتی آنها تحت کلید
دولت خواهد بود.
وی در پاســخ به این ســوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه
موجودی انبارهای کشــف شده ماسک ،لباس پزشکی و
دستکش چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا توزیع خواهند
شد ،گفت :موجودی انبارهای کشف شده به صورت کامل،
صورتجلسه شــده و در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی قرار میگیرند.
مدرس خیابانی تاکید کرد :هیچیک از انبارهای نگهداری
اقالم پزشکی در حاشیه امن قرار ندارند و امروز ،بزرگترین
تمرکز و کار نظارتی دستگاههای ناظر و اطالعاتی کشور،
شناسایی مراکز نگهداری و احتکار ماسک و اقالم پزشکی
است.
وی ادامــه داد :توزیع الکل از طریق شــبکههای توزیع و
شرکتهای پخش مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در حال انجام است.
مدرس خیابانی گفت :اســتانداران نیز بــه موازات مرکز،
جلســات ویژهای را با تولیدکنندگان استانی خود از قبیل
کارگاههای تولیدی و واحدهای صنعتی پوشــاک برگزار
خواهند کرد تا از تمامی ظرفیتهای کشــور بتوان برای
تأمین مایحتاج این روزهای مردم و کادر درمانی کشــور
استفاده کرد.

شمخانی:

شمارش معکوس اخراج آمریکا از منطقه آغاز شده است
دریابان علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با رئیس سرویس
اطالعاتی عراق گفت که شــمارش معکوس برای اخراج نیروهای آمریکا از منطقه آغاز
شده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ،وی افزود :با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی عراق ،نقش
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی برای مدیریت شرایط جدید بسیار مهم و پیچیده است.
شــمخانی ادامه داد :تحوالت سیاسی و امنیتی عراق بر ثبات و آرامش منطقه به صورت
جدی تاثیر گذار است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که تشکیل دولت مقتدر و کارآمد در عراق
مبتنی بر رای و اراده عموم مردم خواست همیشگی جمهوری اسالمی ایران است.
وی گفت که ترور ناجوانمردانه سرداران جبهه مقاومت ،شهیدان حاج قاسم سلیمانی و

ابومهدی المهندس حاصل خطای راهبردی ترامپ و تیم شرور حاکم بر کاخ سفید بود.
شمخانی با تاکید بر این که شمارش معکوس اخراج آمریکا از منطقه از بامداد جمعه  ۱۳دی
ماه آغاز شده است ،تصریح کرد :برپایی تظاهرات میلیونی و تاریخی مخالفت با اشغالگری
آمریکا و حمایت از استقالل و حاکمیت ملی عراق ،نشانه ای از پیشتازی و پرچمداری
مردم پرافتخار عراق در مسیر اخراج امریکا از منطقه است.
بر اساس این گزارش« ،مصطفی کاظمی» رییس سرویس اطالعاتی عراق نیز در این دیدار
از نقش موثر جمهوری اســامی ایران در مقابله با تروریسم و افزایش ثبات و امنیت در
منطقه قدردانی کرد.
وی افزود :موفقیت ایران در مقابله با تروریســم و برقــراری امنیت در داخل و پیرامون
مرزهای خود دلیل روشنی بر کارکرد کم نظیر الگوی امنیتی جمهوری اسالمی است.

سرمقاله

من هم کرونایی شدم!
هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

واقعیت این است که قصد داشتم مدتی ننویسم و اجازه دهم خوانندگان این ستون با کرونایشان خلوت
کنند .جالب بود که دوستان از داخل و خارج کشور پیام دادند که در انتظارند .البته این هم از سر لطف
عزیزان است و هم ناشی از بیکاری کرونایی .این را هم متوجه شدم که به قول معروف دوستان هم بله!
و اما ماجرای کرونا .به اندازه کافی در این مورد گفته ،شنیده و خوانده ایم و نگارنده قصد ندارد به آن
بپردازد .اما واقعا نمیشود کرونای مدیریتیای که سالهاست در سطح کشور پخش شده و مهلکتر
از کرونای این روزها نیز هست را نادیده گرفت .دست بر قضا کرونای این روزها ،کرونای مدیریتی
قدیمی خودمان را عریانتر از همیشه در معرض دید جامعه قرار داد .گویی این بار وظیفهی ویروس
کرونا بود که سطح کیفی سیستم مدیریت کشــور را آشکار کرده و یک بار دیگر وارونه بودن آن را
به رخ بکشد.
وقتی معاون وزیر بهداشــت پس از اینکه چند روز در صدا و سیما ظاهر میشود احساس سلبریتی
بودنش گل کرده و با چهرهای خندان و طنازی تمام کلیپ پخش میکند که «من هم کرونایی شدم»،
نمی-توان کتمان کرد که کرونای مدیریتی ما مهلکتر از کرونای وارداتی از چین است .وقتی برخی
مسئولین کشور اعالم ابتالی خود به ویروس کرونا را نشانی بر مردمی بودن دانسته و با رضایتمندی آن
را به عموم اعالم می-کنند ،یعنی نمیتوان اتفاقات ناگوار یکی پس از دیگری چند ماهه اخیر را مطابق
معمول به گردن بد شانســی ،تقدیر و یا دشمن خارجی انداخته و خود را تبرئه کنیم .کی قرار است
واقعیت وارونگی هرم مدیریتی کشور را قبول کرده و در راه اصالح آن گام برداریم؟
وقتی مسئول کنترل ویروس خود کرونایی میشود ،وقتی وزیر بهداشت اعالم میکند که قرار است
 300هزار بسیجی به در خانه مردم رفته و کرونا را ریشه کن کنند و فردای آن روز حرف خود را پس
می-گیرد ،وقتی علیرغم تأکید مکرر بر حفظ نظافت شخصی داروخانهها کاغذ میچسبانند که مواد ضد
عفونی کننده ندارند ،اینها همه نشان دهنده آن است که کار را به افرادی سپردهایم که به قول معروف این
کاله برای سرشان گشاد است و ما کماکان بر ادامه روش غلط خود در انتخاب مدیران اصرار میورزیم.
شر ویروس کرونا خالص کند خود کرونا
چگونه میتوان باور کرد که فردی که قرار است کشور را از ّ
بگیرد؟ واقع ًا این به طنز بیشتر میماند تا واقعیت .البته که طنزیست تلخ ولی حکایت از واقعیت دارد.
در واقع ملت را در اتوبوسی نشانده و فردی بدون گواهینامه را برای اولین بار پشت فرمان نشاندهایم.
معلوم است که در اولین پیچ از ته دره سر در میآوریم.
مسئول مهار ویروس کرونا در کنار سخنگوی دولت جلوی دوربین اعالم میکند که بحران کنترل شده
اســت و فردای آن روز خودش به این ویروس مبتال میشود و بالفاصله ترور نوح مجری برنامه پر
بیننده در آمریکا این را سوژه کرده و به مردم آمریکا توصیه میکند که برای جلوگیری از مبتال شدن
دســتهای خود را بشویید و به معاون وزیر بهداشت ایران نزدیک نشوید .تلویزیون ملی فرانسه در
برنامهای به پخش مصاحبهی مسئولین ایرانی پرداخته که اعالم میکنند قرنطینه مربوط به قبل از جنگ
جهانی اول است و بینندگان را به خنده میاندازد .یکی کامنت گذاشته بود که مضحکهی خاص و عام
شدهایم .هیچ کس اجازه ندارد این چنین آبرو و اعتبار ایران و ایرانی را جلوی چشم مردم جهان به باد
داده و در کمال بی لیاقتی کاری کند که ملت ایران مورد تمسخر همگان قرار گیرد و آن وقت هم به
جای آنکه بفهمیم که اشکال کار در سیستم مدیریتی و معیار و مالک انتخاب مدیران است ،همهی
کاسه و کوزهها را بر سر دشمن خارجی و داخلی بشکنیم .وقتی مجری تلویزیون خودمان اعالم کرد
که هرکس نمیخواهد برود و در پی اعتراض جامعه واکنش نشان ندادیم ،در واقع چراغ سبز به روحانی
متخصص طب اسالمی دادیم که روغن بنفشه تجویز کند و در رسانههای بلژیک بازتاب گسترده یابد.
چراغ سبز نشان دادیم که مسابقه لیسیدن اماکن متبرکه راه بیافتد .تنها چیزی که باقی مانده و ملت با
شوق و ذوق در انتظار آن ،این است که رئیس جمهور اعالم کند که من هم صبح جمعه مطلع شدم
که کرونا آمده! بله دوستان ،وقتی هفتهی گذشته رئیس جمهور کشور اعالمکرد که شنبه آینده ماجرا
ختم میشود و این در حالیست که سازمان جهانی بهداشت پیش بینی میکند گسترش ویروس کرونا
در ایران تا اواســط فروردین ادامه خواهد یافت ،وقتی تلویزیون ما بر خالف تمام دنیا به جای اینکه
آمار واقعی جان باختگان را اعالم کند میگوید چند نفر بهبود یافتهاند ،وقتی وزیر بهداشت از مردم
میخواهد از مسافرت پرهیز کنند و همزمان نمایندگان مجلس در مورد سهمیه بنزین سفر نوروزی
بحث میکنند و بسیار وقتیهای دیگر ،شکی نمیماند که کرونای مدیریتی ما مهلکتر از کرونای امروز
است و ما در خواب غفلتیم .مگر رئیس سازمان مدیریت بحران برای دفع بالیای طبیعی با حوزه های
علمیه قم ،مشهد ،اصفهان و شیراز تفاهم نامه امضاء نکرده بود؟
جای امیدواریســت که مدیران کرونایی ما فقط در حوزه سالمت متمرکز نشده و بحمداهلل در حوزه
اقتصاد هم با جدیت تمام مشغول رساندن جامعه به رفاه کاملند .رئیس کل بانک مرکزی با به کارگیری
آخرین دستاوردهای علمی در صحنه اقتصاد طی برنامهای جامع و دقیق برای مقابله با اثرات اقتصادی
منفی ناشی از شــرایط اخیراعالم میکند که "بانکها مراعات کنند!" فقر علمی نگارنده در مباحث
اقتصادی اجازه نمیدهد که در مورد جایگاه مراعات کردن در علم اقتصاد اظهار نظر کند و قضاوت را
به خواننده وا میگذارم .مخلص کالم اینکه کرونای ما بیشتر از اینکه چینی باشد ایرانیست .باید هرچه
زودتر از خواب غفلت بیدار شده و برای مبارزهی واقعی با کرونای مدیریتی یکبار دیگر هرم مدیریتی
کشور را وارونه کنیم تا همه چیز سر جای خود برگشته و آن وقت شاهد اصالح امور خواهیم بود .در
غیر این صورت بدشانسی ،تقدیر و دشمنی دیگران ادامه یافته و ملت باید به دنبال روغن بنفشه باشد!
قصه عشق و عاشقیست .با وجود تمام کاستی ها و دشواری ها ،باید پروانه
عزیزان دل ،قضیه وطنّ ،
وار خندید ،جان داد و سوخت.
شبی در مکتب پروانه آموخت
دل من درس عشق و عاشقی را
که می خندید و جان می داد و می سوخت
سحر پروانه را دیدم در آتش

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول و سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

