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سال بیست و نهم
شماره ۷۳۸۷

از فاصله گرفتن دانش آموزان تا کوتاه کردن زمان کالسهای آموزشی

دفاعیه وزیر از برگزاری حضوری کالس ها در دوران کرونا

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ،همه مدارس کشور از ۱۵
شهریورماه جاری با رعایت شدیدترین پروتکلهای بهداشتی
بازگشایی میشوند ،گفت :فاصله دانش آموزان حداقل یک متر
و زمان کالسهای درسی نیز حداکثر  ۳۵دقیقه خواهد بود.
محســن حاجی میرزایی با بیان اینکه سالمت دانش آموزان و
خانوادههای آنها و اســتمرار آموزش اولویتهای بسیار مهم
ما برای هر تصمیمی است افزود :وقفه در آموزش برای دانش
آموزان از نظر روحی و روانی و در آینده برای جامعه مخاطراتی
دارد.
وی گفت :از یک هفته قبل مدارس در کشــورهای اروپایی و
کشورهای جنوب شرقی آسیا بازگشایی شد و وزارت بهداشت
در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با دیگر کشورها در این زمینه است.
وزیر آمــوزش و پرورش با بیان اینکــه هیچ جایگزینی برای
آموزش حضوری وجود ندارد افزود :از نظر کیفی نیز آموزش
حضوری برتر از دیگر انواع آموزش است.
حاجی میرزایی گفت :با توجه به اینکه وضعیتهای مختلف
از نظر همه گیری بیماری کرونا میتواند به سرعت به وضعیت
دیگری تبدیل شود ،توصیه مسئوالن بهداشتی این است که در
همه مناطق کشور سختترین پروتکلهای بهداشتی در مدارس
رعایت شود و ما این کار را انجام میدهیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت :بر اساس این پروتکلها
فاصله بین دانــش آموزان در کالسها حداقل یک متر و زمان
کالسها حداکثر  ۳۵دقیقه اســت و فعالیتهای ورزشــی و
صبحگاهی متوقف میشود.
حاجی میرزایی گفت :بر اســاس ایــن پروتکلها رفت و آمد

دانش آموزان و زنگهای تفریح با فاصله زمانی انجام میشود
و استفاده از ماسک برای همه کارکنان و دانش آموزان مدارس
و معلمان اجباری است و مدارس نیز به طور مرتب ضدعفونی
میشوند.
وی با بیان اینکه هر جا امــکان رعایت این پروتکلها وجود
داشــته باشــد کالسها به صورت حضوری برگزار میشود،
افزود ۶۲ :درصــد مدارس زیر  ۱۰۰دانــش آموز ۳۵ ،درصد
زیــر  ۳۵دانش آموز و  ۴۳درصد زیــر  ۵۰دانش آموز دارند و
میتوانند کالسها را روزانه به صورت حضوری برگزار کنند.
حاجی میرزایی ادامه داد :دانش آموزان  ۳۸درصد مدارس کشور
بیش از  ۱۰۰نفر هستند که آنها نیز بر اساس مساحت مدرسه و
ظرفیت کالسها بر اساس تصمیم شورای مدارس گروه بندی
میشــوند و در هر روز یک گروه از دانش آموزان در مدارس
حاضر میشوند.
وی گفت :گروههایی که بر اساس نوبت نمیتوانند در مدرسه
حاضر شوند میتوانند به وسیله نرم افزار شاد و از طریق فضای
مجازی آموزش خود را دنبال کنند.
وزیر آموزش و پرورش افزود :ممکن اســت هفت تا ۸درصد
کالسهای درس به  ۳گروه تقسیم شوند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه سال گذشته زمانی که کرونا همه گیر
شد دو سوم محتوای درسی آموزش داده شده بود گفت :امسال
به دلیل اینکه دانش آموزان با معلمها و روشهای آموزشی آنها
آشنا نیستند ،ترجیح ما برگزاری کالسهای حضوری است و
زمان کالسها را از  ۹۰دقیقه به  ۳۵دقیقه کاهش داده ایم.
وی افزود :معلمان و دانش آموزان میتوانند زمانی که مربوط به
تمرین یا تکلیف دروس است به صورت غیر حضوری برگزار

چهارسویسیاست
رایزنی ایران با روسیه برای تولید واکسن در تهران

سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه با رییس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه برای
تولید مشترک واکسن کرونا گفت و گو کرد.
به گزارش ایرنا ،روز گذشــته واکسیناسیون سراسری در روســیه آغاز شد و طبق اظهارات
مسووالن روس ،نخست بازنشستگان و معلمان به صورت داوطلبانه از واکسن استفاده خواهند
کرد.
کاظم جاللی سفیر کشورمان در روسیه هم در گفت وگوی مجازی با کیریل دمیتریف رئیس
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه ضمن تبریک بابت موفقیت های دولت روسیه در زمینه
ساخت و تولید واکسن کووید  ١٩به همکاریهای بهداشتی و درمانی دو کشور اشاره کرد.
سفیر ایران در ادامه به گفتوگوی روسای جمهور و وزرای بهداشت دو کشور و توافق نسبت
به همکاریهای مشترک اشاره کرد و با استناد به نتایج دو نشست کار گروه واکسن و دارو میان
انستیتو پاستور و مرکز ملی گامالی روسیه نسبت به آغاز هرچه سریعتر فرایند تولید مشترک
واکسن کووید  ١٩با همکاری صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه ابراز امیدواری کرد.
رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه نیز ضمن ابراز خرسندی از همکاری با کشورمان
در زمینه ساخت و تولید انبوه واکسن کووید  ١٩توضیحاتی درخصوص مراحل و چگونگی
آغاز کار مشترک ارائه کرد.
روسیه نخستین کشور جهان است که از واکسن کرونا رونمایی کرده است با این وجود غربی
ها به دلیل مشخص نبودن نتایج این واکسن بر روی جمعیت زیادی از مردم ،آن را محصولی
ناشناخته می خوانند .اگر چه آنها درست میگویند اما واکسنی ه م ک ه در غرب تولید شود همین
ایراد را در ابتدای کار خواهد داشت چرا که تا گسترش هر واکسن یا دارویی بسیاری از معایب
و آثار آن تا مدت ها پنهان میماند.
محققچینی:

مخالفت اروپا با آمریکا بخاطر خروج این کشور از برجام است

یک پژوهشــگر چینی اظهار کرد که یکی از اصلی ترین علت های مخالفت اروپا با آمریکا
برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران این است که این اتحادیه در کل به خروج واشنگتن از
برجام معترض است» .جین لیانگ شیانگ» محقق ارشد مرکز مطالعات غرب آسیا و آفریقا
روز جمعه در مطلبی برای تارنمای چاینا ارگ چین آورده اســت :در چند ماه گذشته شاهد
مخالفت شدید جامعه جهانی با اقدامات ایاالت متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بوده
ایم مخالفت کشورهای بزرگ اروپایی از جمله فرانسه ،آلمان و انگلیس در رسانه ها بازتاب
گسترده ای داشته است این مواضع اروپا باعث تحوالت جدی در ارتباط با توافق هسته ای و
حفظ پایداری آن شده است.
این کارشناس و پژوهشگر چین می گوید :در ماه گذشته میالدی اروپا کامال در مقابل آمریکا
ایستاد و با پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و سپس فعال کردن مکانیسم
ماشه و بازگشت تحریم ها علیه ایران تحت فشار آمریکا مخالفت کرد .جین با اشاره به برگزاری
نشست وین افزود :اتحادیه اروپا با مخالفت صریح با سیاست ایاالت متحده در مورد توافق
هسته ای ایران ،نارضایتی خود را از واشنگتن برای خروج از برجام نشان داد و از جایگاه خود
در این توافق حراست کرد .محقق مرکز مطالعات بین المللی شانگهای بر این باور است که
کشــورهای اروپایی برای این کار دالیل زیادی دارند که از جمله می توان به اقدامات آمریکا
علیه منافع اقتصادی آنها اشاره کرد .او گفت :این آمریکا بود که باعث شد اروپا از تجارت با
ایران منع شود موضوعی که باعث نارضایتی اروپا شده است کشورهای اتحادیه اروپا از ایران به
عنوان یک شریک اقتصادی بزرگ با بیش از  ۸۰میلیون جمعیت یاد می کنند و به روابط تجاری
با ایران به عنوان یک بازار بزرگ اهمیت زیادی می دهند .رسانه چینی از قول این تحلیلگر
نوشته است :خروج دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم
ها ،در حقیقت چشم انداز همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران را تهدید می کند اروپا پیش
از این هم به دلیل مانع تراشــی های آمریکا شاهد کاهش شدید روابط اقتصادی و تجاری با
ایران بوده است .به اعتقاد جین لیانگ شیانگ ،اتحادیه اروپا خروج آمریکا از برجام را تضعیف
اعتبار واشنگتن می داند اتحادیه اروپا مدت ها است که در مذاکرات مربوط به برجام مایل به
پیشــرفت است نمایندگان اروپا به مدت  ۱۲سال از سال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۵برای رسیدن به این
توافق بســختی تالش کردند ولی ترامپ این تالش ها را به باد داد و این موضوع نارضایتی
اروپا را به دنبال داشته است .این تحلیلگر در مطلب خود آورده است :اتحادیه اروپا به دنبال
دیپلماسی برای حل مسایل خاورمیانه است و برجام برایش یک الگوی موفق و مهم است ولی
ترامپ با خروج از آن تالش های اروپا را تضعیف و دستاوردهای این اتحادیه را نابود کرد و
به اعتبار این کشورها به عنوان یک واسطه برای حل اختالفات بین المللی بشدت لطمه زد.

کنند.
وزیــر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه زمان کالسها نباید
بیشــتر از  ۳۵دقیقه باشــد گفت :در هر شرایطی سختترین
پروتکلها را اعمال و هر هفته وضع مدارس را رصد میکنیم.
آقــای حاجی میرزایی افــزود :به جــزء پروتکلهای وزارت
بهداشــت در آموزش و پرورش نیز پروتکلهای را تصویب
کرده ایم که بر آن نظارت داریم.
والدین بیش از سال های گذشته درگیر آموزش فرزندان خود
شوند
وزیر آموزش و پرورش همچنیــن با بیان اینکه دانش آموزان
میتوانند از سرویس مدارس استفاده کنند گفت :برای استفاده
از ســرویس نیز دستورالعمل وجود دارد و تعداد دانش آموزان
در هر سرویس مشخص است و سرویس مدارس قبل و بعد از
حضور دانش آموزان باید ضدعفونی شود.
حاجی میرزایــی افزود :البته این مراقبتهــا نیاز به همکاری
خانوادهها دارد و توصیه میکنیم والدین امسال بیش از گذشته
درگیر آموزش فرزندان خود شــوند و مواردی که احســاس
میکنند بهداشت در آنها رعایت نمیشود به ما تذکر دهند.
وی گفت :هر جا اگر دستورالعمل بهداشتی رعایت نشود و به
ما اعالم کنند به سرعت به آن رسیدگی و با آن برخورد میکنیم.
وزیر آموزش و پــرورش افزود :اگر در خانوادهها فردی مبتال
به کرونا باشد یا دانش آموزی کوچکترین عالئمی از سرمایه
خوردگی داشته باشد نباید در مدرسه حاضر شود.
حاجی میرزایی گفت :رانندگان سرویس مدارس نیز بر اساس
دستورالعملها کنترل میشوند.
وی افزود :مسئوالن مدرسه باید حضور دانش آموزان در مواقع
زنگ تفریح را مراقبت کنند که دانــش آموزان فقط برای هوا
خوری وارد حیاط مدرسه شوند و از بازی آنها جلوگیری کنند.
پخش روزانه  ۲۲ساعت برنامه آموزشی برای دانش آموزان
حاجی میرزایــی با بیان اینکه ترجیح مــا برگزاری حضوری
کالس هاست ،اما نگرانی خانواده ها ،نگرانی ما نیز است گفت:
از طریق شبکههای تلویزیونی روزانه  ۲۲ساعت برنامه آموزشی
پخش میشود و به برنامه اینترنتی شاد نیز قابلیتهای جدیدی
را برای بهبود آموزش اضافه کرده ایم.
وزیر آموزش و پرورش افزود :هیچ اقدامی را بدون همراهی و
کنترل کارشناسان وزارت بهداشت انجام نمیدهیم.
وی اضافه کرد :به دستور رئیس جمهور اینترنت برای استفاده از
برنامه شاد رایگان است و این درگاه به طور کامل ایمنی دارد و
هیچکس بدون احراز هویت به جزء مدیر ،دانش آموز و معلم
نمیتواند وارد آن شود.
حاجــی میرزایی با بیــان اینکه امکان ارتبــاط زنده صوتی و
تصویری در برنامه شاد ایجاد شده است گفت :معلمان میتوانند
با استفاده از این قابلیت با دانش آموزانی که در خانه نیز هستند
ارتباط تصویــری برقرار کنند و آنها نیــز به صورت برخط
آموزش ببینند.
وزیر آموزش و پرورش افزود :در برنامه شاد امکان بار گذاری
تکالیف دانش آموزان وجود دارد و به معلمان و دانش آموزان
صفحه اختصاصی و کارپوشه ارائه شده است که تجربیات خود

را با دیگر دانش آموزان و معلمان به اشتراک بگذارند.
وزیر آمــوزش و پرورش همچنین اظهارکــرد :همه آموزش
محتوای دروس پایه اول تا دوازدهم نیز در برنامه شاد بارگذاری
شده و در دسترس معلمان و دانش آموزان است.حاجی میرزایی
افزود :معلمان میتوانند دانش آموزان را به این آموزشها ارجاع
دهند و فقط با دانش آموزان خود رفع اشــکال کنند.وی گفت:
همه کار کرده ایم دسترسی به آموزش برای دانش آموزان آسان
شود و هیچ کس از آن محروم نشود.
حاجــی میرزایی افزود :دانش آموزانی که از تلویزیون آموزش
میبینند میتوانند چند روز یکبار به معلم خود مراجعه و رفع
اشکال کنند.
وی گفت :در مناطقی که امکان اتصال به اینترنت وجود ندارد،
آموزش به وسیله ارائه بستههای آموزشی یا از طریق تلویزیون
انجام میشود.
وزیر آمــوزش و پرورش افــزود :اجباری برای اســتفاده از
روشهای آموزشی وجود ندارد و هر معلم میتواند با تشخیص
خود نوع آموزش را انتخاب کند.
حاجی میرزایی گفت:بــا اپراتورهای همراه اول و ایرانســل
گفتگوهایی انجام داده ایم و از هفته آینده سیم کارتهای شاد
بین دانش آموزان توزیع میشود.
وی افزود :ویژگی این سیم کارتها این است که فقط میتوانند
از برنامه شــاد استفاده کنند و برای خانوادهها در زمینه حضور
فرزندان خود در فضای مجازی امنیت خاطر فراهم میکند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان مورد نیاز امســال
آمــوزش و پرورش تامین شــده اند گفــت :معلمان از طریق
دانشــگاه فرهنگیان و از طریق آزمون استخدامی با معیارهای
آموزش و پرورش جذب میشوند.
حاجی میرزایی با اشــاره به اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی
بر مســدود شــدن راههای متفرقه به جزء آزمون استخدامی و
دانشگاه فرهنگیان برای ورود معلم به آموزش و پرورش تاکید
دارند افزود :امسال  ۲۰هزار نفر به وسیله دانشگاه فرهنگیان و
از طریق کنکور سراســری و  ۲۸هزار نفر از تحصیل کردگان
دانشگاههای دیگر که در آزمون استخدامی شرکت کرده اند و
یکسال در دانشگاه فرهنگیان آموزش تدریس میبینند جذب
آموزش و پرورش میشوند.
وی گفت :بر اساس سند تحول آموزش و پرورش معلمان باید
با انگیزه باشــند و با کیفیــت تدریس کنند و تالش میکنیم با
تکریم معلمان معیشت و کیفیت آموزشی آنها را بهبود دهیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس فرمایشات رهبر
معظم انقالب اســامی نقش معلمی جایگزین نــدارد افزود:
قدمهای خوبی برای معیشت معلمان برداشته و فاصله حقوق
بین معلمان و دیگران را پر کرده ایم.
ورود معلمان به آموزش و پرورش فقط از دانشگاه
فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی
حاجــی میرزایی گفــت ۳۱۰ :هزار نفر از معلمان شــاغل و
بازنشسته در طرح مسکن نام نویسی کردند که بر اساس بررسی
وزارت راه و شهرسازی  ۷۵درصد آنها مجاز شده اند و برای
 ۴۳هزار نفر مکان مشخص شده است.

وزیر بهداشت:

اگر نظام سالمت فرو ریخت ،اقتصادی برپا نخواهد ماند

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در اینستاگرام
خود نوشــت :بزرگان اقتصاد یادتان نــرود که در این
بلــوا اگر نظام ســامت فرو ریخت ،اگــر تابآوری
خدمتگزاران این عرصه از دســت رفت ،اگر دارو و
تجهیزات نبود ،اقتصادی برپا نخواهد ماند.
به گزارش ایرنا ،سعید نمکی در حساب اینستاگرام خود
نوشــت :دیروز آمار تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورها را
مرور میکردم .با بلندپروازی خود را با یکی از کهنترین
اقتصادها و صاحب مســتحکمتری زیرســاختهای
بهداشــت و درمان اروپا یعنی کشــور بریتانیا مقایسه
نمودم .اقتصاد آنها  ۲۵درصد و اقتصاد کشور عزیزمان
 ۳.۵درصد کوچک شــده بود .احساس غرور کردم ،بر
خود بالیدم که در اوج تحریمهای ظالمانه که همه منتظر
فروپاشی ما بودند اینگونه از سهمگینترین بالی قرن در
مسابقهای نابرابر همچون ققنوس از خاکستر خویش سر
برآوردیم .لطف الهی ،دعای خانواده شهدا و مردمی که
با دلهای سرشار از ایمان و تالش شبانهروزی همگان
افتخارآفرین شد.
وی ادامه داد :یادمان نرود که در همهگیری بیماریهای
عفونی چرخهای صنعت و تولید در همه عرصهها آن
زمان میچرخد که کارگر و کشاورز و تاجر و کاسب و
فعال اقتصادی اوالً بیمار نباشند و ثانی ًا هراس از ابتال به

بیماری و تشویش از فقدان مراقبتهای مورد نیاز خانه
نشینشان نکند .در و دیوار و ماشینآالت بدون نیروی
انسانی سالم گچ و سیمان و آهن پارهای بیش نیست.
نمکی افزود :فراموش نکنیم که چگونه با هجمه موج
اول بیماری نظام ســامت با تکیه بر همت ،غیرت و
ایثار همه دســتاندرکارانش ایثارگرانه به میدان آمدند
و نگذاشــتند برخالف کشور انگلیس که بیمارانش در
پــارک و خیابان ماندند ،حتی یک بیمار در پشــت در
بیمارستانی سرگردان شود و مرگ و میرمان با همه ی
کاستی ها با آنها قابل قیاس نبود .در روزهایی که خود
ســپر و حفاظ مراقب کم داشــتند دل به آتش زدند و
بیماری را مهار کردند .مبتال و شهید شدند ،ولی به مردم
کشورشــان ایمان و اعتقاد بخشیدند و سپس شیوهنامه
نوشتند که چگونه به کار بازگردیم ،بکاریم ،درو کنیم،
تولید کنیم و چرخهای صنعت را بچرخانیم و پیام دادند
که باز هم در کنارتان هستیم ،نهراسید.
وزیر بهداشت نوشــت :در لباسهای غیرقابل تحمل
شــبانهروز با سیالب عرق میکوشــیم تا شما با خیال
راحت و کمال ســامت در تابآوری سرزمینمان در
مقابل آنان که بر ما ظلم تحریم را روا داشــتند بایستید.
ما در زیر بار سنگین پژمرده و مچاله میشویم تا ایران
شــاداب و ســرافراز در عرصه جهانی بدرخشد ،ولی

مغفول نماند که تختهایمان کمتر ،به دلیل تحریمها
تهیه دارو ،تجهیزات و لوازم حفاظتی بسیار سختتر،
تعداد پزشــک و پرستارمان هم از کشور انگلیس کمتر
بود .فراموش نکنیم که دولت انگلیس فقط برای بخش
سالمت بیش از  ۲۲میلیارد دالر هزینه کرد و ما پس از
حدود  ۷ماه از یک میلیارد دالر تخصیصی کمتر از ۳۰
درصد را گرفتهایم.
نمکی بیان کرد :یادمان نرود که پرســتاران و پزشکان
و کادر بهداشــتی انگلیس عالوه بــر دریافت پاداش
قابل توجه ،پایان ماه مطالبــهای از دولت ندارند و من
شرمســار کادر بهداشت و درمانی هستم که ماههاست
مطالباتشــان معوق مانده اســت و باز هم کریمانه و
عاشقانه خدمت میکنند .اقتصاد کوچک نشد ،ولی ما
درآمدهای اقتصادی بیمارســتانهایمان ،توان جسمی
و دریافتــی نیروهای صدیقمان و آنچه باید میگرفتیم
آب شد .بزرگان اقتصاد یادتان نرود که در این بلوا اگر
نظام سالمت فرو ریخت ،اگر تابآوری خدمتگزاران
این عرصه از دســت رفت ،اگر دارو و تجهیزات نبود
اقتصادی برپا نخواهد مانــد ،پس دریابید اجزای نظام
بیبدیل را که با این شــیوه که میگذرد به یاد شــعر
حافظ افتادم که فرمود« :یــا رب مباد کس را مخدوم
بیعنایت».

کارشناس مسائل بین الملل:

آمریکا درخواست میانجیگری روسیه را رد میکند
یک کارشناس مســائل بین الملل گفت :روسیه به دنبال
جلوگیری از تصاعد بحران در عرصه بین المللی است اما
آمریکا درخواست میانجیگری این کشور را رد میکند چون
اساســا قائل به همکاری جمعی برای حل و فصل مسائل
نیست« .امیرعلی ابوالفتح» ،در گفت و گو با ایرنا درباره
آمادگی مسکو برای میانجی گری تهران  -واشنگتن گفت:
بازیگران اصلی نظام بینالملل در تالشند برای مدیریت این
بحــران و کاهش تنش اقدامی انجام دهند و از این جهت
اقدام مسکو اقدام مثبتی ارزیابی میشود.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود :روسیه عالوه بر نقش
پررنگــی که در نظام بین الملل دارد ،هم رابطه نزدیکی با
ایران و هم رابطه قابل قبولی با آمریکا دارد و تالش میکند
جلــو تصاعد بحران را بگیرد .امــا همان طور که پیش از
این دعوت «والدیمیرپوتین» برای تشکیل نشست اعضای
شورای امنیت و ایران از سوی آمریکاییها رد شده بود ،این
درخواست هم از طرف آمریکاییها رد میشود.
ابوالفتح گفت :رئیس جمهور آمریکا حداقل تا زمان برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری این کشور آماده مذاکره با ایران
نیست .او مدعی است که سه یا چهار هفته بعد از پیروزی
در انتخابات میتواند با ایران به توافق برسد .جدا از اینکه
این ادعا واهی است یا خیر ،بیانگر این است که آمریکاییها
تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری برنامه خاصی در این
زمینه ندارند و چنین اقداماتی در شرایط فعلی نتیجه بخش
نخواهد بود .وی با بیان اینکه اعالم آمادگی روسیه برای
میانجیگری دیرهنگام نیست ،گفت :دولت ترامپ با چنین
پیشنهادهای مخالفت میکند چون اساسا قائل به همکاری

جمعی برای حل بحران نیست .دولت کنونی ایاالت متحده
به دنبال این اســت که مشکالت را از طریق مراودات دو
جانبه حل و فصل کنــد در حالی که دولتهای قبلی در
آمریکا تالش میکردند اهداف خود را از طریق همکاری
جمعی پیگیری کنند .ابوالفتح به رفتار دولت آمریکا با کره
شمالی اشاره کرد و بیان داشت :روابط آمریکا و کره جنوبی
بسیار نزدیک است ،اما در فرایند مذاکراتی که ترامپ با رهبر
کره شمالی داشت درخواست کره جنوبی برای حضور در
این نشست مورد پذیرش آمریکا قرار نگرفت .از نظر دولت
ترامپ مشــکل با ایران هم بدون حضور و نقش آفرینی
فرانسه ،ژاپن و روسیه حل میشود.
وی خاطرنشان کرد :آمریکایی ها معتقدند که این مذاکرات
دوجانبه اســت و نیازی به حضور دیگران نیست .ترامپ
در مورد تالش مکرون گفته بود الزم نیست کسی میانجی
باشد .اگر روحانی صحبت کند ما مشکل را حل خواهیم
کرد .بنابراین هر زمانی چنین پیشنهادهایی از طرف کشورها
و یا نهادهای ثالث مطرح شود از نظر آمریکاییها قابل قبول
نیست.
این کارشناس مســائل آمریکا یادآورشد :رویکرد آمریکا،
رویکرد همکاری جویانه برای حل بحرانها نیست بلکه
این کشــور با خروج از پیمان های بین المللی میخواهد
مشکالت خود را عمدتا از طریق دو طرفه حل کند.
ابوالفتح با بیان اینکه ایران بارها اعالم کرده اســت از هر
تالشی برای تغییر رفتار آمریکاییها استقبال می کند ،گفت:
اگر آمریکا به توافق برجام برگردد و تعهدات برجامی خود
را اجرا کند ایران از مذاکره استقبال میکند.

وی به دیدار رهبر انقالب و شینزو آبه اشار کرد و گفت:
تاکنون دیدارهای سطح باالیی برای حل تنش میان تهران
– واشنگتن صورت گرفته اســت .همکاریهای ایران با
کشورهای باقیمانده در برجام و آژانس بین المللی انرژی
اتمی حکایت از این دارد که تهران آماده تعامل اســت اما
حل مشکالت بستگی به تغییر رفتار آمریکاییها در قبال
ایران دارد.
به گزارش ایرنا ،سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه روز
سه شنبه این هفته در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه
روابط بین الملل مسکو (مگیمو) وابسته به وزارت خارجه
روســیه گفت :ما آماده مذاکره با هر دو طرف برای فراهم
کردن زمینه گفت وگوهای مستقیم(بین تهران و واشنگتن)
هســتم ،اما در صورتی که هر دو طرف عالقهمند باشند.
به اعتقاد ما مطرح کردن اختالف ها و مســائل به صورت
مستقیم و دریافت پاسخها بدون واسطه از هر چیز دیگری
بهتر است.
وزیر خارجه روســیه با اشاره به تالش های اخیر آمریکا
برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران گفت:
آمریکا در حالی میخواهد از مکانیسم حقوقی موجود در
برجام علیه تهران اســتفاده کند که هدف از طراحی این
ســازوکار در برجام ،بازگرداندن تحریمها در صورتی بود
که ایران به تعهداتش عمل نمیکرد.
وی ادامــه داد :آمریکا امروز چنین حقــی ندارد ،چرا که
واشــنگتن پیشتر از برجام خارج شده است و با خروج از
ایــن توافق عمال از تمامی حقوق خود در این زمینه کناره
گیری کرده است.

سرمقاله

جهاناقتصاد

از بهار و تدبیر به خزان و تعطیل!
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

این که مسئولین سیاسی کشورها در صحبت هایشان با مردم بیشتر به موارد مثبت پرداخته و نوید
روزهای بهتر را می دهند امری طبیعی و حتی پسندیده است .اما به قول شاعر،
با آن که دو چشم انتظارش بر در
فرق است میان آن که یارش دربر
مشــکل آنجاست که چنانچه در ارائه گزارش اغراق شده و واقعیت ها وارونه جلوه داده شود ،آن
وقت جامعه به این نتیجه خواهد رسید که این همه ناشی از بی صداقتی و توجیه بی کفایتی است
و سرمایه اجتماعی به چالش کشیده خواهد شد .پس از مصاحبه اخیر رئیس دولت رندی می گفت
الحق که اقدامات واصالحات بنیادینی انجام شده و زیر لب ادامه داد ،ولی فکر کنم ایشان در مورد
کشور دیگری صحبت می کردند!
چند دهه است که دولت ها از جمله دولت فعلی بر لزوم جراحی اقتصادی تاکید دارند ولی دریغ از
هر گونه اقدام .واقعیت این است که نظام حکمرانی کشور ایرادات اساسی دارد و باید هر چه زودتر
به آن پرداخت .در این نوشتار به اختصار به وضعیت انرژی کشور اشاره می کنیم .طبق اعالم آژانس
بین المللی انرژی ،ایران در سال گذشته میالدی  86میلیارد دالر صرف یارانه انرژی کرده که این رقم
حدود  %20از تولید ناخالص داخلی کشور و  %19از کل یارانه انرژی پرداختی در جهان بوده و
ما را در رتبه اول قرار داده است .گزارش آژانس اضافه می کند در حالی که یارانه انرژی در جهان
نســبت به سال قبل از آن  %27کاهش یافته در ایران  %12افزایش یافته است .از آنجا که اصالح
قیمت انرژی همراه با هزینه های سیاسی و اجتماعی می باشد دولت ها با کنار نهادن منافع ملی به این
روند ادامه داده وهمواره تیغ جراحی را برای نفر بعدی می گذارند .البته دولت فعلی پا را فراتر نهاده
و با اقدامی خالقانه البته در جهت عکس قول داده که در آینده نزدیک برق حدود  30میلیون نفر از
شهروندان رایگان خواهد شد .ای کاش دولت در مورد محل تامین اعتبار آن نیز سکوت نمی کرد و
با صداقت و شهامت اعالم می کرد در حالی که تقریب ًا نیمی از هزینه های سال جاری دولت کسری
بودجه است ،هزینه برق این  30میلیون نفر از کدام منبع تامین خواهد شد؟ بگذریم.
اساســ ًا دولت ها را می توان در ســاده ترین حالت به دو نوع تفکیک کرد .یکی دولت هایی که
درآمدشان را از محل مالیات بر فعالیت های اقتصادی تامین می کنند .طبیعت ًا چنین دولت هایی برای
افزایش درآمد توسعه فعالیت ها ودر نهایت رشد اقتصادی را در اولویت سیاست های اقتصادی خود
قرار می دهند .از ویژگی های بارز این دولت ها آن اســت که چون بخش عمده ای از درآمدشان
توسط مردم تامین می شود مجبورند به افکار عمومی پاسخگو باشند .گروه دیگر دولت هایی هستند
که بخش اعظم درآمدشان از سایر منابع تامین می شود ،از جمله ایران که بر سر چاه نفت نشسته
و صدقه می دهد .طبیعت ًا چنین دولتی نه خود را موظف به پاسخگویی دانسته و نه نیازی به توسعه
احساس می کند .رشد منفی اقتصاد کشور همراه با افزایش بیکاری به ویژه در میان جوانان فاجعه
ای است که به اندازه کافی به آن توجه نشده و این روزها کرونا هم در کنار آمریکای جنایتکار به
جمع مقصرین پیوسته است در حالی که مقصر اصلی خودمانیم .یکی از اثرات بیماری کووید 19
کاهش شدید تجارت جهانی از جمله افت شدید قیمت نفت است .از آنجا که سیاست های کشور
بر ستون ایدئولوژی بنا نهاده شده و توسعه اقتصادی جایگاهی ندارد ،اقتصاد کشور در واقع قبل از
شــیوع کرونا کرونایی بوده و بدین ترتیب وارد آمدن لطمات سنگین به خیل عظیم دشمنان ما در
سطح بین المللی عم ً
ال به ما کمک کرده است .بر کسی پوشیده نیست که تحریم های بین المللی
به اقتصاد کشور لطمه میزند لیکن مساله اینجاست که ما خودمان را در چنین وضعیتی قرار داده ایم.
تحریم ها که سیل و زلزله وسایر بالیای طبیعی نیستند که خارج از کنترل ما باشد و باید قبول کنیم
که درست یا غلط نتیجه سیاست های کشور در چند دهه اخیر است .لذا چنانچه سیاسی کاری را
کنار گذاشــته و منصفانه قضاوت کنیم باید قبول کرد که دلیل اصلی وضعیت نامطلوب کشور در
درجه اول سیاست های اقتصادی است .توزیع ثروت به ویژه در سالهای اخیر شرایطی ایجادکرده
که آنهایی که کار می کنند فقیرند و آنانی که کار نمی کنند غنی! چند سال قبل که بهره بانکی %25
بود در واقع سیاست گذار اقتصادی با صدای بلند داد می زد که کار مال خر است .امروز هم که نرخ
بهره سپرده های بانکی به  %15کاهش یافته ،پول ملت را به بورس کشانده ایم و همان پیام را می
دهیم .در مرحله بعد هم که قرار است دولت نفت را که فکر می کردیم ملی شده به مردم بفروشد و
با پول ملت به بی بند و باری مالی خود ادامه دهد .خالصه اینکه علیرغم تمام شعارها ،سیاست های
اقتصادی تمام ًا ضد تولید و فعالیت های واقعی بوده و نتیجه آن که سهم صنعت از تولید ناخالص
داخلی به  %12کاهش یافته است.
اما برای تدوین و اجرای برنامه ای صحیح و توسعه همه جانبه سپردن سکان مدیریت کشور به اهل
علم ،تجربه و خرد ضروریست .بسیار بعید است که حاکمیت شایسته ساالری در کشور محل مناقشه
باشد ولی چنانچه حتی یک نفر در این مورد تردیدی دارد با نگاهی به ترکیب کمیسیون کشاورزی
مجلس یازدهم اوج شایسته ساالری و مدیریت تخصصی در کشور عیان خواهد شد .اخیرا ً هم که
مدیریت حرفه ای در فوتبال کشور دسته گل چند میلیاردی به آب داد ،دوباره احساسی عمل کرده
و بحث ورود ســازمان های نظارتی و امنیتی مطرح شد .جالب اینجاست که همین مدیران حرفه
ای جملگی یا خودشــان عضوی از سازمان های مذکور بوده و یا مورد تایید آنها قرار گرفته اند و
چنانچه قرار باشد کسی به میز محاکمه کشانده شود نه تنها این مدیران بلکه آنانی که دست نشاندگان
خود را پشت این میزها نشانده اند باید در جایگاه متهم ردیف اول قرار گیرند .با کمال تاسف این
قبیل سوء مدیریت ها به طور دایم در کشور اتفاق افتاده و آب هم از آب تکان نمی خورد .رقم 6
میلیون یورو خسارت قرارداد سر مربی تیم فوتبال کشور در مقابل  2میلیارد یورو سپرده ارزی ایران
در لوکزامبــورگ که عزیزانمان در بانک مرکزی فراموش کرده بودند و آمریکا آن را به بهانه واهی
مسدودکرد ناچیز است.
مادامی که سیستم مدیریت قبیله ای و ایلیاتی در کشور حاکم باشد جز این نمی توان انتظار داشت و
تنها راه همان است که همه چیز را تقصیر آمریکا و کرونا بیندازیم و اصرار ورزیم که پیام امیر کبیر،
ابر مرد تاریخ معاصر ایران به قبله عالم اشتباه بود که گفت :اداره امور مملکت به سفارش عمه و خاله
نمی توان کرد و بستگی به میزان سفارش و البته عمه و خاله دارد!
کالم آخر اینکه بر کسی پوشیده نیست که پروردگار از نظر منابع طبیعی اعم از زیرزمین ،روی زمین
و حتی باالی زمین لطف خاصی به این کشور عنایت فرموده و خوب است مسئولین عزیزمان در
گزارش موفقیت های خود به مردم این واقعیت را نیز مطرح کنند که در نتیجه سیاست های کالن
کشور در چند دهه اخیر در حالی که  1/1درصد جمعیت دنیا هستیم ولی سهم مان از تولید ناخالص
داخلی جهان تنها  0/37درصد بوده و در جدول رده بندی اقتصاد جهان جایگاهی نداریم .بهتر است
به جای اینکه برای شکســت ترامپ در انتخابات پیش رو دست به دعا ببریم ،کارها را به کار دان
ها سپرده تا با تالش هر چه بیشتر و توسعه اقتصادی جایگاهی در خور ملت ایران در جهان بیابیم.

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
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• 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 2
•پخش 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  61/34امتیاز به رتبه 9
در 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 :

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی 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 باشــند .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 گســترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام ارزشی و
فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متــن کامل منشــور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در ســه محور حقوق ،خط قرمزهــا ،و رویهها تنظیم
شــده ،و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در ســایت قاب ل مشاهده است.

