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سال بیست و نهم
شماره ۷۴۱۸

تخلفات کرونایی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص شد:

جریمه خارج شدن از قرنطینه  ۲۰۰هزار تومان

رییس جمهوری با اعالم میزان و سازوکار اخذ جریمه از متخلفان
بهداشتی ،گفت :اگر فرد مبتال به کرونا از قرنطینه خارج و تخلف
کند ۲۰۰ ،هزار تومان و کسی که در سطح جامعه ماسک نزند ۵۰
هزار تومان جریمه میشود.
به گزارش ایرنا ،حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
تاکید کرد :همه ما باید توجه داشــته باشیم که عامل اصلی برای
فاصله گرفتن از شر این ویروس و ابتال و مراحل حادی که برای
مردم پیش آمده ،فرهنگ عمومی مردم اســت .این فرهنگ است
که میتواند ما را حراســت کند و در بهداشــت بهترین و تنها راه
در شــرایط فعلی برای مقابله با کرونا است مثال ما ممکن است
با آنفلوانزا هم مواجه شویم برای آن دارو و امور بهداشتی داریم،
ولی برای کرونا دارو و واکســنی نداریم و تنها راه توسل به امور
بهداشتی است.
روحانی یادآور شــد :خیلی مهم است که بیمار را سریعا کشف
کنیم و راه آن این است که تستهایی که انجام میدهیم را گسترش
دهیم .دیروز با وزیر بهداشت تلفنی صحبت کردیم و امروز هم
اعالم کردیم که آمادهایم ده هزار تست عالوه بر تستهای روزانه
انجام شود بودجه آن را تامین میکنیم.
رییس دولت تدبیر و امید با اشــاره به گفت و گوی روز گذشته
خود با وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :دیروز که با وزیر بهداشت
صحبت کردیم ،برای خریداری تستهایی که خیلی آسان و کوتاه
زمان به ما جواب میدهد بحث شد .ظرف یک ربع و بیست دقیقه
این تست انجام شود که صد میلیون دالر برای این کیتهای مورد
نیاز و خریدهای خارجی مقرر کردیم البته در داخل هم در حال
ساخت اســت و هم تامین از خارج ،این یک تحول بزرگی در
تست به زودی خواهیم داد با این شرایط جدیدی که مهیا می شود.
رییــس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه عامل اصلی برای فاصله
گرفتن از بیماری ،مسیر انتقال اســت ،اظهار داشت :ما ویروس
کرونا را داریم ،افراد جامعه و مســیر انتقال داریم .ویروس وجود
دارد که معلوم نیست چه زمانی از بین برود ،افراد جامعه هم باید
خــود را حفظ کرده و فعالیت هم بکننــد اما اینکه این ویروس
به انســان برسد ،عاملش خود انسان است یعنی انسان مبتال این
ویروس را به دیگری منتقل میکند.
روحانی اضافه کرد :فرد مبتال ممکن اســت عالمت هم نداشته
باشد و قوی باشد ،اما ناقل بوده و انتقالدهنده است .مهم است که
جلوی مسیر انتقال را بگیریم و برای اینکه این مسیر گرفته شود،
به محض آنکه فرد فهمید مبتال شده است ،به خانواده و محل کار
خــود اطالع داده و دو هفته در قرنطینه باقی بماند و حق خروج
از قرنطینه را ندارد.
**سازوکار اخذ جریمه از متخلفان بهداشتی
وی با بیان اینکه اگر فرد تخلف کند برای هر نوبت تخلف۲۰۰ ،
هزار تومان جریمه میشود ،افزود :سازوکار و سامانه آن مشخص
شــده و وزارت بهداشت مسئول آن اســت .این تخلف باید به
حسابی که وزارت بهداشت امروز اعالم میکند ،واریز شود و اگر
آن را واریز نکند از روشهای دیگر گرفته میشود.
رییس دولت تدبیر و امید گفت :این جریمهها باید به حســابی
که امروز توســط وزارت بهداشــت و درمان اعالم میشود باید
واریز بشود و اگر فردی پرداخت نکرد از راههای دیگر به عنوان

جهاناقتصاد

بدهکاری آن افراد اقدام میکنیم که جزو مصوبات امروز ستاد ملی
کرونا بود.
رییس جمهوری یادآورشــد :همه افراد جامعه وقتی در جامعه
حضور پیدا میکنند و از منزل خارج میشوند باید از ماسک استفاده
کنند ،اگر کسی از ماسک اســتفاده نکرد  ۵۰هزار تومان جریمه
میشود .نیروی انتظامی و بسیج و ناظرین و بازرسان وظیفه دارند
مشخصات افراد را ثبت و به خود فرد اعالم کنند و او باید ظرف
دو هفته در حسابی که وزارت بهداشت اعالم میکند ،مبلغ جریمه
را واریز کند و اگر واریز نکند از راههای مختلف از حســاب او
کسر خواهد شد و نیروی انتظامی از ابزار و وسایلی که در اختیار
دارد استفاده میکند.
وی افزود :ممکن است فردی ماسک ندارد و کسی هم با او مواجه
نشــود و با او صحبت نکند در عین حال به او ابالغ خواهد شد
که چه روزی و در چه خیابانی بدون ماسک بوده است و موظف
است  ۵۰هزار تومان جریمه را پرداخت کند
رییس جمهوری بیان کرد :مصوبات امروز فقط برای تهران بزرگ
است که ممکن است بعدا به استانهایی دیگر که مورد نیاز است
تعمیم پیدا کند.
روحانی در ادامه به مصوبات امروز ســتاد درباره اصناف اشــاره
کرد و اظهار داشــت :اصناف باید مراعات کنند ،اگر فردی که به
عنوان خدمتدهنده در اصناف حضــور دارد ،خودش مراعات
نکند ،جریمه میشود ،اگر به افرادی خدمت بدهد که دارای ماسک
نیستند ،باز هم جریمه میشود.
روحانی خاطرنشان کرد :بنابر گزارشی که نظار خواهند داد برای
صنوف و فردی که در اصناف مراعات نمیکند در مرحله اول تذکر
داده میشود ،در مرحله دوم فرد  ۳۰۰هزار تومان جریمه میشود ،در

چهارسویسیاست
در یک تماس تلفنی

روحانی و پوتین برای کمک به حل مناقشه قره باغ
مذاکره کردند

رییــس جمهوری با بیان اینکه جنگ را راه حل مســاله قره باغ نمیدانیم ،گفت :جمهوری
اسالمی ایران آماده هرگونه کمک و همکاری برای حل و فصل مناقشه آذربایجان و ارمنستان
از طریق گفت و گو و مذاکره بر مبنای موازین حقوقی و بینالمللی و با احترام به تمامیت
ارضی کشورها است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
روز شــنبه در تماس تلفنی با رییس جمهوری روسیه ،درگیری نظامی دو کشور همسایه
آذربایجان و ارمنستان برای ما بسیار تلخ و نگران کننده عنوان کرد و اظهارداشت :مداخله
احتمالی برخی کشــورهای ثالت در این درگیری موجب گســترده و طوالنی شدن بحران
خواهد شد و آن را به نفع کشور های منطقه نمیدانیم.
روحانی با اشــاره به تماسهای خود با سران دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان و
تاکید بر ضرورت حفظ امنیت مرزهای ایران و جان هموطنان ساکن در مناطق مرزی ،اظهار
داشت :صلح در منطقه برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است.
رییــس جمهوری با ابراز نگرانی از حضور و مشــارکت برخی گروههای تروریســتی در
درگیری منطقه قره باغ ،تاکید کرد :حضور تروریســتها میتواند هم برای ایران و روسیه و
هم کل منطقه خطرناک باشد.
روحانی با تاکید بر ضرورت تالش مشترک و همکاری جمعی برای پایان دادن به درگیریها،
برقراری آتش بس و آغاز گفت وگوها برای حل اختالفات افزود :در صورت ادامه درگیریها
اوضاع در منطقه پیچیدهتر شده و موجب خسارتها و آسیبهای مالی و جانی گستردهتر
خواهد شد.
رییس جمهوری همچنین تالش روسیه برای برقراری آتش بس و آغاز گفت و گوها بین
آذربایجان و ارمنستان را ارزشمند توصیف کرد و با مهم خواندن اجرای آتش بس و تداوم آن
ز آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای ارائه هرگونه کمک و همکاری در این زمینه خبر داد.
روحانی با اشاره به آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تبادالت اقتصادی دو کشور خواستار
از ســرگیری روابط اقتصادی و مبادالت ایران و روســیه از جمله برقراری پروازها و تردد
کامیونهای ترانزیتی دو کشور با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی شد.
رییس جمهوری همچنین عالقهمندی ایران برای همکاری با روسیه در زمینه تولید واکسن
کرونا را مورد تاکید قرار داد.
روحانی در ادامه با قدردانی از مواضع حمایتی روســیه در مجامع بین المللی درخصوص
قطعنامه های مختلف و همچنین مخالفت با اعمال تحریم های غیرقانونی علیه ملت ایران،
اظهار امیدواری کرد رایزنیهای مشترک و همکاریهای دو کشور در زمینه های مختلف بیش
از پیش توسعه یابد.
مداخله کشورهای ثالث و حضور گروههای تروریستی در بحران قره باغ خطرناک است
رییس جمهوری روســیه هم در این تماس تلفنی که بیش از یک ساعت به طول انجامید،
ضمن تشریح اقدامات این کشور برای حل مناقشه قره باغ ،خاطرنشان کرد :نگرانیهای ایران
از این بحران منطقه ای را درک میکنیم و عالقهمند به همکاری با تهران برای حل و فصل
این درگیری از مسیر مذاکره و گفت و گو هستیم.
"والدیمیر پوتین" تصریح کرد :مواضع ایران در مسائل منطقه از جمله بحران قره باغ برای
ما از اهمیت باالییبرخوردار اســت و از ادامه رایزنی با تهــران برای حل و فصل موضوع
استقبالمیکنیم.
رییس جمهوری روسیه با بیان اینکه در وهله اول باید جنگ متوقف شود ،گفت :در گفت
وگو با مقامات آذربایجان و ارمنستان در مورد آتش بس از تاریخ  ۱۰اکتبر به توافق رسیدهایم
و امیدوارم با برقراری آتش بس زمینه برای گفت و گو و مذاکره فراهم شود.
پوتین مداخله کشورهای ثالث و همچنین حضور برخی گروه های تروریستی در بحران قره
باغ را برای منطقه خطرناک خواند و گفت :تالش همه ما همسایگان باید پایان دادن به جنگ
و خونریزی و حل بحران از طریق گفت و گو و مذاکره باشد.
رییس جمهوری روســیه در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه مواضع این
کشــور درمورد برجام و تحریم های غیر قانونی علیه ایران روشــن و شفاف است ،افزود:
همواره با اقدامات غیر قانونی علیه ایران مخالف بوده ایم.
پوتین با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روابط اقتصادی و تجاری کشورها از جمله
ایران و روسیه ابراز امیدواری کرد که با مهار کرونا سطح روابط دوباره به سطح قبل بازگردد
و توافقات قبلی دو کشور اجرایی و عملیاتی شود.

مرحله سوم ،یک میلیون تومان و در مرحله چهارم ،محل کسب و
کار وی پلمپ میشود.
وی گفت :این چهار مرحله برای کســانی که در اصناف فعالیت
میکنند و موظف هســتند هم خودشان پروتکلهای بهداشتی را
مراعات کنند و هم صرفا خدمت به افرادی بدهند که آنها هم از
ماسک استفاده میکنند.
رییس جمهوری در مورد رعایت پروتکلهای بهداشتی در شبکه
حمل و نقل عمومی گفت :متروها در کنار مراکز پرجمعیت شهری
مانند پاســاژها هستند .تیمی موظف هستند و به طور حضوری
به مردم ابالغ میکنند .بســیج ،نیروی انتظامی و بازرسان وزارت
بهداشــت به افراد تذکر میدهند .در مســئله مترو برای ورود به
محوطه ،باید مراعات شود اما نسبت به تاکسی و اتوبوس شرایط
متفاوت است.
وی درباره تاکسیها هم ابراز داشــت :اگر راننده تاکسی رعایت
نکند و ماسک نزند ۱۰۰ ،هزار تومان جریمه میشود و اگر مسافر
بدون ماسک را ســوار کند ،بابت هر نفر  ۲۰هزار تومان جریمه
میشود .همه از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی موظف هستند.
اگر رانندهای که مراعات نمیکند شمارهاش را نوشته و کد جریمه
را بنویسند.
رییس دولت تدبیر و امید دربــاره جرایم تخلف در ادارات هم
بیان کرد :نسبت به ادارات عالوه بر مقررات قبلی ،افراد باید خود
رعایت کرده و نسبت به افرادی که ماسک ندارند ،خدمت ندهند.
برای ورود به ادارات نیز مقرراتی مشخص شد؛ هم برای حراست
و هــم برای نگهبانی .آنها باید مانع ورود افراد بدون ماســک به
ادارات شوند.
روحانی افزود :اگر نگهبانی و حراست این وظیفه را رعایت نکند،

همه مقرراتی که برای فرد متخلف گذاشته شده بود ،برای حراست
و نگهبانی هم جاری است .روســای بخشها و ادرات هم اگر
نظارت نکنند ،خودشان شامل جریمه میشوند.
آمار ابتالی خانوادگی به کرونا افزایش یافته است
روحانی با اشاره افرادی که در روزهای گذشته برای ابتال به کرونا
به بیمارســتان مراجعه کردند ،گفت :در موج اخیر و در برخی از
موارد ،همه اعضای خانواده یعنی پدر ،مادر ،فرزند ،پدربزرگ و
مادربزرگ همه با هم به بیمارستان مراجعه کردند که این نشان از
کاهش حساسیتها در منازل و خانوادهها است.
رییــس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه موج جدید کرونا در
ایران ،اروپا و بخشهای دیگر جهان شدیدتر شده است ،تصریح
کرد :آمار ثبت شده اخیر افراد مبتال به کرونا در کشورهای اروپایی
چند برابر بیشتر از آمارهای آخر اسفند ۹۸و فروردین  ۹۹است که
نشان از موج شدیدتر این بیماری دارد.
رییــس جمهوری با بیان اینکه طبق گفته متخصصان ،آب و هوا
و گرما و ســرما در شیوع یا کاهش کرونا تاثیر ندارد ،یادآور شد:
جهــش خاصی هم در این ویروس رخ نــداده و ویروس همان
شرایط قبلی را دارد .اما بلکه شرایط انتقال کمی آسانتر شده است
و امروز حد ابتال در دنیا و کشورما باال رفته است و ما باید حتما
با این مسئله مقابله کنیم.
بیشتر افراد فوت شده بر اثر کرونا ،باالی  ۷۰سال سن دارند
روحانی با اشاره به گزارشی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره
این ویروس عنوان شد ،گفت :طبق آمارها تعداد فوتیها نسبت به
تعداد افراد مبتال به کرونا خیلی فاصله دارد یعنی تعداد مرگ و میر
نسبت به افراد مبتال خیلی کاهش یافته که این نشان دهنده افزایش
مراقبت بخش درمان کشــور و همچنین خود مردم در این زمینه
است که نقطه مثبت گزارش است.
رییس جمهور ادامه داد :در گزارش امروز مشــخص شد بیشتر
افرادی که به کرونا مبتال شده و فوت میکنند ،باالی  ۷۰سال سن
دارند و ما از همه افرادی که در سنین باال و باالی  ۷۰سال هستند،
میخواهیم مراقبت بیشــتری انجام دهند .زیرا طبق گزارش این
نمودار و آمارها ،وقتی ســن فرد مبتال از  ۷۵سال بیشتر میشود،
احتمال مرگ ومیر افزایش مییابد.
رییس دولت تدبیر وامید ،بیماریهای زمینهای را نیز در فوت افراد
مبتال به کرونا موثر دانست و اظهار داشت :از همه افرادی که سن
باال دارند ،خواهش میکنم مراعات بیشتری در زمینه انجام دهند.
روحانــی ضمن قدردانی از رهبر معظم انقــاب به خاطر الزام
نیروهای مسلح برای در اختیار قراردادن امکانات خود در مبارزه با
کرونا گفت :طبق گفته وزیر ،هماهنگی الزم بین وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و همچنین بیمارستانها مربوط به تامین
اجتماعی انجام شده و همه این نهادها در صحنه حضور دارند که
وقتی مردم عزیز ما گرفتار بیماری میشوند در تخت بیمارستانی
مداوا شوند.
رییس جمهوری تاکید کرد :ما امروز در شرایط سختی قرار داریم و
همه دنیا در یک شرایط سختتری قرار گرفتهاند چرا که با داروی
مطمئن و با واکسن فاصله داریم و هم شرایط ،پاییز و بعد زمستان
را پیشرو داریم و ممکن است بیماریهای دیگری مانند آنفلوانزا و
سرماخوردگی نیز به بیماری کرونا اضافه شوند.

چین خواستار تعمیق مشارکت راهبردی جامع دوجانبه با ایران شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین روز شــنبه در
ارتباط با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران
به کشورش گفت که چین خواستار تعمیق مشارکت
راهبردی جامع دوجانبه با ایران است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت خارجه جمهوری خلق
چین خانم هپا چون اینگ در گفت وگو با خبرنگاران
با اشــاره به برنامه دیدارهای وزیر خارجه جمهوری
اســامی ایران در ســفر به چین گفت" :محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه ایران در حالی به چین سفر
کرده است که ما دوست داریم برای تعمیق مشارکت
راهبردی جامع دوجانبه با ایران همکاری کنیم".
وی در پاســخ سوال خبرنگاری در خصوص تحریم
هــای اخیر آمریکا علیه ایران ،گفت که واشــنگتن با
نادیده گرفتن اهداف و اصول منشــور سازمان ملل و
اصول حقوق بین الملل ،خودسرانه دست به اقدامات
یک جانبه غیرقابل توجیهی مانند محاصره اقتصادی و
تحریم های مالی علیه سایر کشورها زده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه اظهار داشت:
این اقدامات به شــدت باعث تضعیف نظم سیاسی و
اقتصادی بین المللی و تضعیف حاکمیت جهانی شده
و توانایی کشورهای تحریم شده برای توسعه اقتصاد
خود و بهبود زندگی مردم را نیز کاهش داده است.
هپا چون اینگ همچنین گفت :این تحرکات و اقدامات
آمریکا حقوق اساســی غیرنظامیان بی گناه از جمله
زنان ،کودکان ،کهنساالن و معلوالن را تحت تاثیرات
منفی قرار می دهد.
وی تصریــح کرد :از آنجا کــه همه گیری کووید ۱۹
هنوز در سراسر جهان در حال گسترش است ،اقدامات
یک جانبه بی دلیل ایاالت متحده حمل و نقل و روند
انتقال دارو و تجهیزات پزشــکی را محدود می کند
و مانع تالش کشــورهای تحریم شده برای مهار این
ویروس مهلک و همچنین بازیابی اقتصاد کشورها می
شــود و به زندگی و سالمتی مردم در این کشورها و
همچنین حقوق این افراد به ویژه گروه های آســیب

پذیر صدمه می زند.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت :دبیرکل سازمان
ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار آرامش
و رفــع اقدامات یک جانبه بی دلیل بوده اند .در طول
نشســت های مجمع عمومی ،رهبران کشورها بارها
خواســتار حذف اقدامات یک جانبه گرایانه بی دلیل
شدند.
وی افزود :چین نیز در جریان نشست عمومی کمیته
ســوم مجمع عمومی در تاریخ  ۵اکتبر ،از طرف ۲۶
کشــور جهان خواستار حذف فوری و کامل اقدامات
اجباری یک جانبه شــد تا جامعــه بین المللی بتواند
ویروس کرونا را به طور جامع ،موثر و کارآمد کنترل
کند.
هپــا چون اینگ تاکید کرد :چین از ایاالت متحده می
خواهد که به صدای عدالت بین المللی پاســخ دهد،
اقدامات یکجانبه را متوقف کند و در اســرع وقت به
مسیر همبستگی جهانی و همکاری بین المللی بازگردد.

ربیعی:

نهادهای دولتی باالترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی را دارند

ســخنگوی دولت گفت :بیشــترین میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی را
نهادهای دولتی دارند.
بــه گزارش ایرنا علی ربیعی در حاشــیه بازدید از
ایستگاه مترو تجریش در خصوص کاهش ساعت
کاری کارکنــان دولت و اجــرای دورکاری افزود:
فعالیت سیستم اداری در صورت فقدان نیروی کار
با مشکل مواجه میشود و از همینرو باید این مساله
را به گونهای مدیریت کرد که هم سیســتم اداری
دچار مشــکل نشود و هم بتوان نکات بهداشتی را
رعایت کرد.
وی همچنین در مــورد دورکاری کارمندان دولت
بیان کرد :تصمیم برای دورکاری کارمندان بر اساس
نظام اداری گرفته میشود و اکنون نیز در شرایط لزوم
حضور کارمندان به یک سوم کاهش یافته و ساعت
کاری آنان هم کم شده است.
ربیعی اظهار داشــت :باید تصمیم گیری بر اساس

مورد مطالعه شده باشد اما اکنون ادارات ما بهترین
میزان از رعایت پروتکلهای بهداشتی را دارد.
 ۲۰هزار اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی
کشور اضافه میشود
ســخنگوی دولت خاطر نشــان کرد :در آخرین
جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم بر این شد که
با همکاری وزارت کشور ،شــهرداریها و وزارت
صنعت معدن و تجارت ۲۰ ،هزار اتوبوس به ناوگان
حمل و نقل عمومی اضافه شود.
وی ادامه داد :بخشــی از این اتوبوسها با نوسازی
ناوگان فرســوده کشــور و از محل بودجه در نظر
گرفته شده ســازمان برنامه و بودجه تامین خواهد
شد.
وی با بیان اینکــه در زمینه مدیریت بیماری کرونا
هماکنون مهمترین نقطه ضعف ما مربوط به حمل
و نقل عمومی به خصوص مترو و اتوبوس است،
تاکیــد کرد :بعد از شــیوع کرونا یــک دوم تعداد

مســافران مترو و دو سوم مسافران اتوبوس کاهش
یافته است.
ربیعی به علت کاهش سفرها با مترو و اتوبوس در
دوره شیوع کرونا اشاره و اعالم کرد :تعدادی از افراد
برای جابجایی یا از خودرو شخصی استفاده میکنند
یا سفرهای زائد را حذف کردهاند.
سخنگوی دولت در خصوص کنترل و نظارت بر
اماکنی مشابه پاســاژها نیز افزود :متناسب با متراژ
و شــلوغی این اماکن کنترلها بیشتر شده است و
بازرســان نیز بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در
صنوف مختلف به ویژه نانواییها نظارت میکنند.
به گزارش ایرنا استفاده از ماسک از درب منازل از
امروز ،شنبه در تهران الزامی شد و سخنگوی دولت
نیز قبل از حضور در جلســه ساعت  ۹امروز ستاد
ملی کرونا ،با حضور در ایســتگاه های مترو تئاتر
شهر و تجریش ،از روند اجرای این طرح و نظارت
بر حسن اجرای آن بازدید کرد.

ایران از آتشبس در قرهباغ استقبال کرد
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران روز شنبه در توئیتی از «توقف
خصومتها» در قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال و آن
را به مثابه «گامی به سوی صلح» توصیف کرد.
بــه گزارش ایرنــا ،محمدجواد ظریف لحظاتی پیش توییــت کرد :ایران از
توقــف خصومتها در ناگورنــو – قره باغ به مثابه گامی به ســوی صلح
استقبال می کند.
ما همســایگانمان ارمنســتان و آذربایجان را ترغیب مــی کنیم تا در گفت
و گویــی اصولی بــر مبنای احترام به قوانین بیــن المللی و تمامیت ارضی
شرکت کنند.
ظریف همچنین از تالش های ســازنده روسیه برای کمک به آتش بس در
قره باغ قدردانی کرد.
منابع روسی دقایقی پیش از برقراری آتش بس در قره باغ خبر دادند.

وزارت امور خارجه ترکیــه نیز از آتش بس قره باغ به عنوان یک گام مهم
اولیــه حمایت و درعین حال تاکید کرد کــه این اقدام نمی تواند جایگزین
یک راه حل دائمی باشد.
زوراب منتاســکانیان و جیحــون بایرامــوف وزرای خارجه ارمنســتان و
جمهوری آذربایجان روز جمعه در مسکو به میزبانی سرگئی الوروف وزیر
خارجه روســیه مذاکره کردند و ســه طرف پس از  ۱۰ســاعت مذاکره در
مورد یک سند مشترک و برقراری آتش بس در منطقه قره باغ توافق کردند.
بر اســاس این توافق ،از ساعت  ۱۲ظهر روز شنبه  ۱۰اکتبر ( ۱۹مهر) آغاز
آتشبس در قرهباغ برقرار میشود.
همچنین قرار شد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری مشترک
گروه مینســک سازمان امنیت و همکاری اروپا مذاکرات اساسی را با هدف
دستیابی به یک توافق صلحآمیز در اسرع وقت ادامه دهند.

سرمقاله

تیر خالص کرونا
بر پیکر جهانی شدن
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

حتی قبل از شــیوع ویروس کرونا هم روند جهانی شدن به چالش جدی کشیده شده بود.
سیستم باز تجارت جهانی که ظرف چند دهه شکل گرفت با دو بحران مواجه شد ،سقوط
بازارهای مالی در ســال  2007میالدی و جنگ تجاری آمریکا و چین .در حال حاضر نیز
تجارت آزاد ســخت در جدال با ســومین بحران ناشی از بیماری کووید  19است .در سال
جاری تعداد مسافران فرودگاه هیتروی لندن 97درصد و صادرات خودروی مکزیک در ماه
آوریل  90درصد کاهش یافته است .اما در صورت افزایش فعالیت های اقتصادی جهان نيز
نمی توان انتظار داشت که مثل گذشته شاهد حرکت آزادانه ی کاال و خدمات باشیم .بیماری
همه گیری که جهان با آن دست به گریبان است کشورها را بیشتر به درون نگری سوق داده
است .این انزوا طلبي در صحنه بين الملل باعث کاهش سرعت بهبود شرایط اقتصادی ،در
معرض خطر نابودي قرار گرفتن برخي اقتصادها و در نهایت ناپایداری در سیستم ژئوپولیتیک
خواهد شد.
جهان شاهد چندین دوره هم گرایی بوده است لیکن نظام تجاریاي که در دهه  1990میالدی
شاهد بودیم پا را از همیشه فراتر نهاد .چین به کارخانه جهان تبدیل شد و مرزها به روی مردم،
سرمایه و اطالعات باز شد .پس از ورشکستگی بانک Lehman Brothersدر سال ،2008
بسیاری از بانک ها و شرکت های فراملیتی کمی ترمز گرفته و تب سرمایه گذاری خارجی و
تجارت بین المللی تا حدودي فروکش کرد .در اینجا بود که روزنامه اکونومیست برای اولین
بار واژه زیبای کند شدن ( )Slowbalisationرا به جای جهانی شدن ()Globalisation
مطرح کرد .در این مقطع دونالد ترامپ به دالیلی از جمله نگرانی از وضعیت اشتغال کارگران
در آمریکا ،رشد اقتصاد سرمایه داری چین ،وطن پرستی متعصبانه و بی توجهی به اهمیت
همکاری های بین المللی ،جنگ تجاری آمریکا را با چین آغاز کرد .در حال حاضر تعرفه
گمرکی آمریکا برای کاالهای وارداتی از چین در باالترین سطح از سال  1993قرار داشته و
صنایع پیشرفته دو کشور در حال جدایی می باشند .از آغاز سال جاری میالدی شیوع ویروس
کرونا همه چیز را بهم ریخت .در آسیا با بسته شدن شرکت ها اتصال بین تولید کنندگان و
مصرف کنندگان مختل شده است .اما این اختالل به همه ی بخش ها سرایت نکرده و هنوز
جابجایی مواد غذایی امکان پذیر اســت .شرکت اپل اصرار دارد که هنوز می تواند گوشی
 iphoneتولید کند و صادرات چین به دلیل افزایش قابل توجه تقاضاي تجهیزات پزشکی
کاهش نیافته است .اما در کل شرایط پیش رو بحرانیست .پیش بینی می شود تجارت جهانی
در سال جاری میالدی بین  10تا  30درصد کاهش یابد .در  10روز اول ماه مه صادرات کره
جنوبی نسبت به سال قبل از آن  46درصد کاهش داشت که بیشترین افت از آغاز ثبت آمار
در سال  1967می-باشد.
در این شرایط ت ََرک های عمیقی در مدیریت جهانی پدیدار شده است .بریتانیا و فرانسه بر
سر قوانین قرنطینه اختالف نظر دارند .در پی تقاضای استرالیا برای بررسی بین المللی و یافتن
منشأ ویروس کرونا ،چین این کشور را به افزایش تعرفه های گمرکی تهدید کرده و کاخ سفید
نیز در مسیر جنگ تجاری با چین حرکت می کند .علیرغم اینکه در برخی موارد دولت آمریکا
در دوران کرونا همکاری هایی در سطح بین المللی داشته که از آن جمله می توان به ارائه ی
وام از سوی وزارت خزانه داری این کشور به بانک مرکزی برخی کشورها اشاره کرد ،ولی این
کشور تمایلی به ایفای نقش رهبری جهان نشان نمی دهد .سیاست پنهان کاری و مشت آهنین
چین نیز نشان از آن دارد که این کشور فاقد عزم و صالحیت الزم برای قبول این مسئولیت
است .در سراسر جهان افکار عمومی از جهانی شدن فاصله گرفته و تنها به منافع ملی می
اندیشد .لیکن این هنوز آغاز ماجراست .علیرغم اینکه انتقال اطالعات خارج از چین تقریب ًا
آزادانه صورت می گیرد ولی جا به جایی مردم ،کاالها و سرمایه با محدودیت هایی مواجه
است .پرزیدنت ترامپ اعالم کرده است که قصد دارد قوانین مهاجرتی این کشور را دشوارتر
کند تا از میزان بیکاری کاسته شود و انتظار می رود سایر کشورها نیز چنین سیاستی را در پیش
گیرند .محدودیت های زیادی برای سفر ایجاد شده به طوریکه در حدود 90درصد مردم در
شرایطی زندگی می کنند که سفر به خارج از کشور با محدودیت های فراوانی مواجه است.
صنعت گردشــگری جهان این پیام را می دهد که مشکالت این صنعت فع ً
ال ادامه خواهد
یافت .شرکت هواپیماسازی ایرباس یک سوم تولید خود را کاهش داده و شرکت هواپیمایی
امارات ،نماد جهانی شدن ،انتظار ندارد تا سال  2022بهبودی در این وضعیت حاصل شود.
دیگر آن دوران گذشته که کشورها توجهی به اینکه کاالهای وارداتی در چه کشوری تولید
شده -است نداشته باشند و در نتیجه تجارت جهانی رو به کاهش نهاده است .دولت ها از
مردم می خواهند که با پرداخت مالیات به کمک شرکت های م ّلی آمده و در نتیجه فضای
حاکم در صحنه ی بین المللی حمایت قاطع از تولید داخلی اســت و تالش می شــود در
راستای تقویت اقتصاد مقاومتی زنجیره ی تأمین در داخل کشور کامل شود .در ماه مه سال
جاری میالدی ،نارندرا مودی ،نخست وزیر هندوستان به مردم این کشور اعالم کرد دوران
جدیدی تحت عنوان خودکفایی اقتصادی آغاز شده است .بسته حمایتی دولت ژاپن برای
مقابله با رکود ناشی از ویروس کرونا شامل پرداخت کمک مالی به شرکت هایي است که
کارخانجات خود را از سراسر جهان به داخل کشور بازگردانند .رهبران جامعه اروپا صحبت
از استقالل اســتراتژیک می کنند و دولت آمریکا سعی دارد شرکت اینتل را راضی کند که
کارخانجات جدید خود را در داخل کشور بسازد.
ادامه در صفحه ۳

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول :سعیدتقیپورچنگیز
• سردبیر :مهدی زاهدی
•مدیرامور اجرایی و مالی :الهام معظمی گودرزی • مدیر بازرگانی :ملیحه مکرمی
•هیئت تحریریه :علی شفائی • مرتضی ابراهیمی • مهناز اسماعیلی • گلناز پرتوی مهر
•گرافیک و صفحه آرائی  :عطیه نوبخت
•عکاس  :مسعود روستا
•مدیر فناوری اطالعات  :مریم قجر
• 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:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح  ،17شماره 2
•پخش سراسری :احمد جراری •تلفن۰۹۱۲۲۱۳۱۰۸۹ :
• 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 با کسب  61/34امتیاز به رتبه  9در میان
روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست یابد.
• 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/jahaneco:
• اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneco:
• تلگرامhttps://telegram.me/jahaneghtesad :
• فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneco :
• آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
• یوتیوبhttps://youtube.com/channel/jahaneco :
http://www.rgs.org.ir
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.

