2

سیاست

یکشنبه  ۲۷مهر 1399
اول ربیع االول  ۱۸ ۱۴۴۲اکتبر 2020

سال بیست و نهم
شماره ۷۴۲۳

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

عبور تعداد جان باختگان کرونا در کشور از  ۳۰هزار نفر

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
تاکنون  ۵۲۶هــزار و  ۴۹۰نفر در کشــور به طور قطعی به
ویروس کرونا مبتال شده اند.
سیما سادات الری درباره آخرین آمار ابتالی قطعی به ویروس
کرونا و موارد فوت ناشی از ابتال به کووید  ۱۹در کشور بیان
کرد :از روز جمعه تا روز شــنبه  ۲۶مهر  ۱۳۹۹و بر اســاس
معیارهای قطعی تشخیصی ۴ ،هزار و  ۱۰۳بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۷۷۹نفر
از آنها بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۵۲۶هزار و  ۴۹۰نفر رسید.
وی ادامــه داد :متاســفانه در طــول این مــدت ۲۵۳ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۳۰هزار و  ۱۲۳نفر رسید.
الری افزود :خوشــبختانه تاکنون  ۴۲۳هــزار و  ۹۲۱نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارســتانها ترخیص شــدهاند.
همچنین  ۴۷۲۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت گفت :تاکنون چهار میلیون و  ۴۸۲هزار و
 ۲۶۳آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی بیان کرد :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،

خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم،
خراســان رضوی ،مازندران ،چهارمحــال و بختیاری ،البرز،
آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد
و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین استانهای
هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.
فوت بیش از یک میلیون نفر در جهان به علت کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد :تعداد مبتالیان ویروس
کرونا در جهان به مرز  ۴۰میلیون نفر نزدیک شده و متاسفانه
بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در دنیا جان خود را در اثر
ابتال به این بیماری از دست دادهاند .چیره شدن بر این بیماری
نوپدید و حل این چالش جهانی مســتلزم تقویت همکاری
مردم در عمل به توصیههای بهداشــتی و نهادینه شدن حس
مسوولیت پذیری اجتماعی در همگان است.
وی بیان کرد :امیدواریم با توجه به وضعیت ســهمگین حال
حاضر بیماری در کشور و آغاز روزهای سرد سال و نگرانیها
و خطرهای فصل سرما ،با همکاری شما عزیزان در عمل به
توصیههای بهداشتی شاهد گذر از روزهای سخت پیش رو
با کمترین آفت بیماری و مرگ و میر ناشــی از این ویروس
باشیم.

اصالح طلبان حاضر به عذرخواهی هستند
افزایش پیداکرده اســت و حتی خطر تحریف اسالم و آرمانهای
انقالب نیز وجود دارد.
دولت اصالحات یکی از موفقترین دولتهای
بعد از انقالب بود
رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشــاره به عملکــرد دولت اصالحات ،
یادآور شد :با صراحت میگویم دولت اصالحات یکی از موفقترین
دولتهای بعد از انقالب در همه زمینهها اعم از پیشرفت اقتصادی
،تأمین حقوق و آزادیهای مردم و ارتقا شأن و منزلت ایران در مجامع
بینالمللی بود و تمامی آمارها صحت ادعای من را اثبات میکند .در
هشت دولت اصالحات با نفت بشکهای ٩دالری و با خشکسالی
وحشتناکی که داشتیم ،تورم به ۵/۱۱درصد رسید.
دولت احمدینژاد ساختارها را نابود کرد،دولت روحانی
جزیرهای عمل کرد
عارف در همین زمینه افزود :انتظار بود دولتهایی که بعد از اتمام
دوره اصالحات زمام امور را بر عهده میگیرند روند آغازشــده در
دولت اصالحات را ادامه میدادند و شــاهد پیشرفتهای بیشتری
باشــیم ولی نهتنها پیشــرفتی در کار نبود بلکه هم در دولت آقای
احمدینژاد و هم در دولت آقای روحانی شاهد عقبگردهای زیادی
در شاخصهای مختلف بودیم.در دولت آقای احمدینژاد ساختارها
نابود شد در دولت آقای روحانی هم با جزیرهای عمل کردن شاهد
وضعیت فعلی کشور هستیم.
وی به شرایطی که انتخابات سال  ۹۲برگزار شد اشاره کرد و گفت:
در شــرایطی که بعد از حوادث سال  ۸۸با آن روبهرو بودیم و با آن

چهارسویسیاست
استاندار تهران خبر داد

تمدید محدودیت های کرونایی در تهران تا پایان هفته جاری

استاندار تهران از تمدید محدودیت های کرونایی در تهران تا پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی بندپی در تشریح تمدید محدودیت ها در پی تشدید شیوع
کرونا ویروس گفت :تمام محدودیت های ابالغی در هفته گذشته از روز یکشنبه  ۲۷تا پایان
هفته جاری در اســتان تهران به قوت خود باقی است .در خصوص برگزاری کالس ها در
مدارس ،دانشگاه ها و سایر آموزشگاه ها تاکید بر آموزش های غیر حضوری و بهره گیری از
فضای مجازی است.
وی افزود :همچنان استفاده از ماسک از درب منازل برای شهروندان در استان تهران ضروری
و الزامی است .برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و همایش ها ،باشگاه های
ورزشــی ،ورزش های پر برخورد از جمله کشتی ،کاراته ،جودو و موارد مشابه ،کافه ،قهوه
خانه ها و چایخانه ها ،باغ وحش و شهر بازی ها ،مراکز تفریحی آبی ،استخرهای سرپوشیده
و باشگاه های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این ابالغیه مورد تاکید قرار
گرفته است.
استاددانشگاهلبنان:

آمریکا از ۱۰سال پیش به دنبال امتیازگیری برای اسرائیل است

استاد علوم سیاسی و قانون بین الملل دانشگاه لبنان تاکید کرد که مذاکرات جاری بین کشورش
با رژیم صهیونیســتی صرفا فنی و درباره ترسیم مرزهای دریایی است و منجر به عادیسازی
روابط نخواهد شد.
«علی فضلاهلل» استاد علوم سیاسی و قانون بینالملل دانشگاه لبنان در تشریح مذاکرت جاری
توگو با خبرنگار ایلنا گفت:
بین لبنان و رژیم صهیونیستی برای ترسیم مرزهای دریایی در گف 
درباره مذاکرات لبنان با دشمن صهیونیست باید بگویم که این مذاکرات صرفا برای حفظ منافع
لبنان در ترسیم مرزهای دریایی و بهرهمندی از منابع زیر دریا صورت گرفته است.
فضلاهلل افزود :در ارتباط با اسرائیل در این مذاکرات نیز باید گفت که رژیم صهیونیستی در وهله
نخست میخواهد نقش آن به رسمیت شناخته شود .این رژیم همچنین از مردم لبنان و مقاومت
آنهــا در مقابله با تجاوزگری های خود واهمــه دارد .در ادامه نیز تالش می کند از عملیات
اکتشاف نفت در دریا سودجویی کند.
وی تاکید کرد :این مذاکرات فنی اســت و ادامه روند طبیعی مذاکرات سال  ۱۹۹۶میالدی و
ادامه کار کمیته سهجانبه ای است که در سال  ۲۰۰۶میالدی پس از جنگ آغاز به کار کرد.
این تحلیلگر لبنانی گفت :تا زمانی که این دیدارها فنی و نظامی باشد ،مذاکرات طبیعی و قابل
قبول است و صرفا به ترسیم مرزهای دریای و حفظ حقوق لبنان محدود می شود.
الفها بین لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر مرزهای دریایی و استفاده از
وی درباره تشدید اخت 
منابع دریایی گفت :طبیعتا اختالفات بین لبنان و دشمن فراوان است .در مورد مرزهای زمینی،
اسرائیل بارها به مزارع «شعبا» و منطقه «فرشوبا» و روستای «قجر» در جنوب لبنان حمله
و حاکمیت این کشــور را نقض کرده است .در مورد مرزهای دریایی نیز اسرائیل از نزدیک
آبهای منطقهای لبنان را مورد هدف قرار داده و به همین دلیل برای باز پس گرفتن این مناطق
تالش میشود.
فضلاهلل درباره اینکه ایا اسرائیل تا کنون عملیات اکتشافی در حریم آبی لبنان انجام داده یا خیر
گفت :اطالعاتی دقیقی در این زمینه در دسترس نیست اما ممکن است اسرائیل حفاریهای پایه
آبی انجام داده باشد و به هر حال چنین اقدامی سرقت به شمار میرود.
وی گفت« :فردریک هوف» ،میانجی پیشین آمریکا پیشنهاد ایجاد صندوق برای استخراج گاز
و تقسیم آن بین لبنان و اسرائیل را مطرح کرد اما لبنان آن را نپذیرفت زیرا با این اقدام به نوعی
رژیم صهیونیستی را به رسمیت میشناخت.
این تحلیلگر لبنانی درباره ســاز و کار کشورش در این دور از مذاکرات برای دفاع از حقوق
طبیعی خود گفت :ارتش لبنان عهدهدار مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی بوده و این مذاکرات
کامال فنی است .بنا بر این اگر رژیم صهیونیستی فریبکاری و مانع تراشی نکند (هر چند که این
موضوع قابل پیشبینی است) انتظار میرود که در دورهای معقول و منطقی کار ترسیم مرزها به
نتیجه رسد ،زیرا قانون بینالمللی کامال مشخص است .اما اگر تالش شود مذاکرات از حالت
عادی خارج شده و سمت و سوی سیاسی پیدا کند و به دنبال عادیسازی روبط باشد ،قطعا
مشکالتی در این مسیر به وجود خواهد آمد .وی افزود :اگر اسرائیل لجبازی کرده و بر مصادره
حقوق لبنان اصرار کند ،پیامدهایی به همراه خواهد داشت .در هر صورت باید تاکید کنم که
ارتش لبنان پشت مذاکرات است و هرگز در تحقق حقوق خود کوتاهی نخواهد کرد.

سرمقاله

از ماشین دودی تا ماشین برقی
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

عارف:

رییس بنیاد امید ایرانیان بابیان اینکه جریان رقیب اصالحات هیچگاه
شــهامت عذرخواهی از مردم به خاطر حمایت از آقای احمدینژاد
را نداشت ،گفت :اصالحطلبان به خاطر برخی ناکارآمدیهای دولت
که به سرمایه اجتماعی اصالحات ضربه زد حاضر به عذرخواهی
هستند.
به گزارش ایســنا ،محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از فعاالن
سیاســی و مدنی شهرستان ری با تسلیت ایام دهه آخر ماه صفر به
مرور اهدافی که در پی آن انقالب اسالمی ایران محقق شد پرداخت
و بابیان اینکه باید انقالب و ارزشهای انقالب همواره زنده بماند و
باید تالش کنیم که اهداف این انقالب تحقق یابد ،گفت :آنچه بعد
از  ۴۲سال از انقالب بهدستآمده است قطع ًا بسیار ارزشمند است
ولی ما به اهداف نهایی نرسیدهایم که بگوییم دیگر در جامعه تغییر
الزم نیســت .وی ادامه داد :تغییر در این مرحله یک تفاوت اساسی
با تغییر در قبل از انقالب دارد ،در قبل از انقالب تغییر برای از پای
درآوردن یک رژیم تا بن دندان فاسد و وابسته به بیگانه بود و امروز
تغییر برای این اســت که نظامی که از متن جامعه درآمده است به
اهداف خود برســد .اگر الزم است در ساختارها و رفتارها اصالح
شود و تالش کنیم تا آرمانهای انقالب و همان اهدافی که در قانون
اساسی آمده است ،تحقق یابد.
هشدار درباره خطر تحریف اسالم و آرمانهای انقالب
عارف خاطرنشان کرد :معتقدیم با روند فعلی که ممکن است حتی
با حســن نیت هم باشد ،پیشرفت کشــور دور از دسترس است.
مشــکالتی همچون فقر ،تبعیض و نابرابری و تهدیدها علیه ایران

جهاناقتصاد

شــرایط امنیتی و یاس و سرخوردگی که بر نخبگان حاکم بود ،با
پیشــتازی و میدانداری جوانان تحوالت انتخابات سال  ۹۲شکل
گرفت و معادالت برخی جریانات که میخواستند بهزعم خود آخرین
میخ را بر تابوت اصالحات بزنند بر هم زدند.
در دهه  ۹۰شاهد بیسابقهترین هجمهها و حمالت به جریان
اصالحات بودیم
رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشــاره به پیروزیهای جریان اصالحات
در دهه ، ۹۰تصریح کرد :در دهه  ۹۰شــاهد بیسابقهترین هجمهها
و حمالت به جریــان اصالحات بودیم .این حمالت هم به تفکر
اصالحات بود و هم به افراد اصالحطلب که بهنوعی سمبل جریان
اصالحات محسوب میشدند و متأسفانه این روند تخریبی دامن خود
جریان اصالحات را هم گرفت و از داخل این جریان اظهارنظرهایی
که روند تخریبی رقیب اصالحات را تقویت میکرد شنیده شد.
تخریبهای ناجوانمردانهای علیه فراکسیون امید
وی بــه رویکرد تخریبی که علیه فراکســیون امید مجلس دهم از
همان روزهای اول تشکیل این فراکسیون شکل گرفت اشاره کرد
و گفت :با وجود تخریبهای ناجوانمردانهای که علیه فراکســیون
امید صورت گرفت اما مردم یک سال بعد از تشکیل مجلس دهم،
یعنی در انتخابات خرداد  ۹۶به لیست امید شوراهای اسالمی شهر
و روســتا در تهران بهصورت کامل رأی دادند و اعتماد مجدد مردم
به لیست امید با وجود  ۴۸لیست جعلی به نام اصالحات و باوجود
تمامی حمالتی که به فراکســیون امید صورت گرفته بود ،پیامهای
زیادی داشت.

مشارکت کم مردم در انتخابات نمیتواند مسیر انقالب
را تضمین کند
عارف میزان مشــارکت مردم در انتخابات مجلــس یازدهم را
نگرانکننده توصیف کرد و گفت :مردم به خاطر برخی ناکارآمدیها
و وضعیت معیشــتی که با آن دستبهگریبان هستند گالیههای
به حقی از مســئوالن دارند و به همین دلیــل و هم به خاطر رد
صالحیتهای گســترده صورت گرفته و هم به دلیل نوع رفتار
جریانات سیاسی در انتخابات مجلس یازدهم مشارکت قابل قبولی
را شاهد نبودیم و اگر این میزان مشارکت در انتخابات آینده ادامه
داشته باشد ،نمیتواند مسیر انقالب را تضمین کند.
لزوم تغییر در نحوه اداره کشور
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه باید شرایط فعلی
حاکم بر کشور تغییر کند و ادامه روند فعلی با همراهی مردم میتواند
اصالح شود ،خاطرنشان کرد :کسانی که دل در گروه انقالب دارند
و دغدغهمند هستند از وضعیت فعلی کشور که میتواند تداوم آن
منجر به اتفاقات ناگواری شود ،نگران هستند و راه فائق آمدن بر
مشکالت و چالشها را تغییر در نحوه اداره کشور و حفظ انسجام
و همدلی در خانواده انقالب میدانند.
یک جریان سیاسی نمیتواند کشور را اداره کند
وی با تأکید بر اینکه اصالحطلبانی که به گفتمان اصالحطلبی اعتقاد
راســخ دارند هیچگاه در نقش اپوزیسیون ظاهر نمیشوند،گفت:
تجربه نشان داده است که یک جریان سیاسی نمیتواند کشور را
اداره کند.

سفیر ایران در مسکو:

در رابطه با همکاری نظامی با روسیه برنامهای تهیه کردهایم

سفیر ایران در مسکو ،گفت :بطور قطع با کشورهای
عالقمند در حوزه همکاری های فنی -نظامی و در
مســئله خرید تجهیزات الزم برای ایران ،همکاری
خواهیم کرد.
به گــزارش ایســنا ،کاظم جاللــی در مصاحبه با
خبرگزاری «اینترفاکس» روسیه اظهار کرد :ما روابط
خیلی خوبی با مسکو داریم و روسیه کمک زیادی
به ما کرده و با قطعنامه آمریکایی ها مقابله کرد و به
آن رای منفی داد و ما رایزنی های بسیار نزدیکی را
در این مسئله انجام می دهیم .در خصوص همکاری
های نظامی باید بگویم که البته ما برنامه ای در این
رابطه تهیه کرده ایم و انشااهلل این برنامه ها با گذشت
زمان اجرا خواهند شد.
متن مصاحبه سفیر ایران در روسیه با این خبرگزاری
روس به شرح زیر است:
 18اکتبر تاریخ اعتبار تحریم تسلیحاتی در رابطه
با ایران به پایان می رسد و همانطوری که بارها
در مســکو اعالم کرده اند ،محدودیتها در حوزه
همکاری های فنی -نظامی روسیه و ایران به پایان
می رسند .اهمیت کاربردی این امر برای ایران چه
خواهد بود؟ آیا ایران تصمیم دارد که دســت به
خرید کلی تسلیحات در خارج از کشور بزند و از
چه کشورهایی قصد دارد خرید کند؟ آیا توافقات
مشخصی در این مسئله با روسیه وجود دارد؟
پاسخ :در قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل
متحد بصورت واضح و روشن گفته شده است که
از تاریخ  18اکتبر تحریم های تســلیحاتی بر علیه
جمهوری اسالمی ایران رفع می شوند .امریکایی ها
تالش بســیار زیادی کردند تا این قطعنامه را خنثی
کنند ،اما خوشبختانه در این مسئله در منزوی ماندند.
جامعه جهانی توانســت در این مسئله با امریکایی
مقابله کند و روسیه و چین تالشهای زیادی از خود
نشــان دادند .طی دهه های گذشته و از زمان جنگ
تحمیلی از جانب صدام حسین ،در آن زمان بسیاری
از کشورها از او حمایت می کردند و ما در دریافت
تسلیحات تجهیزات جنگی محرومیت های زیادی
را تحمل کردیم .آن زمان برای ما روشن شد که الزم

است که خودمان در این صنعت سرمایه گذاری کنیم
و در زمینه دفاعی آماده باشیم .به همین دلیل توانایی
خودمان در زمینه تولید تسلیحات نظامی و تجهیزات
جنگی در داخل کشــور را افزایش دادیم و ما کامال
در بسیاری از صنایع خودکفا می باشیم .اما البته که ما
بطور قطع با کشورهای عالقمند در حوزه همکاری
های فنی -نظامی و در مسئله خرید تجهیزات الزم
برای ما ،همکاری خواهیم کرد .برای ما محدودیتی
وجود نخواهد داشــت و ما با تدبیر از این مســئله
استفاده خواهیم کرد.
آیا در حــال حاضر چیز مشــخصی در حوزه
همکاری های فنی -نظامی بین مســکو و تهران
وجود دارد؟
ما روابط خیلی خوبی با مســکو داریم و روســیه
کمک زیادی به ما کــرد و با قطعنامه امریکایی ها
مقابله کــرد و به آن رای منفی داد و ما رایزنی های
بســیار نزدیکی را در این مسئله انجام می دهیم .در
خصوص همکاری های نظامی باید بگویم که البته
ما برنامه ای در این رابطه تهیه کرده ایم و انشااهلل این
برنامه ها با گذشت زمان اجرا خواهند شد.
تا چه اندازه وضعیت مالی در ایران در شــرایط
تحریم های بی ســابقه به تهــران اجازه خرید
تســلیحات را می دهد؟ و آیا االن در مجموع با
احتساب اینکه واضح اســت که ایران تولیدات
خود را در این حوزه دارد ،چنین ضرورتی وجود
دارد ؟
در بســیاری از حوزه های تامین تجهیزات نظامی
توانسته ایم به ســطح باالیی دست یابیم .عالوه بر
آن پتانســیل صادرات تجهیزات نظامی خودمان را
نیز داریم .با احتســاب رفع محدودیتها ما خواهیم
توانست تســلیحات خود را صادر کنیم ،می توانیم
آنها را بفروشیم و سود خود را از آن کسب کنیم .اگر
نیازی به خرید برخی تسلیحات داشته باشیم ،هیچ
محدودیتی برای ما وجود نخواهد داشت و ما آماده
خواهیم بود که در این حوزه کار کنیم.
در اواخر ماه سپتامبر شما اعالم کردید که ایران
و روســیه می توانند به زودی موافقتنامه تولید

مشترک واکسن کرونا را امضا کنند .آیا پیشرفت
و تاریخ های مشخصی در خصوص این مسئله
وجود دارد؟
گفتگو در این مورد بین ایران و روسیه در جریان می
باشد و طبیعتا در تماس تلفنی چندی پیش روسای
جمهور نیز به این موضوع اشــاره شــد .من خیلی
امیدوارم که مــا بتوانیم قدمهای موثری را با هم در
این زمینه برداریم.
موضع ایران در خصوص مسئله حل و فصل قره
باغ چه می باشد؟ آیا شما واقعا آماده میانجیگری
بصورت مشترک با روسیه و ترکیه هستید؟ و آیا
این واقعیت دارد که ایران از کار گروه مینســک
سازمان امنیت و همکاری اروپا ناراضی است؟
قبــل از هر چیز باید بگویم مــا خواهان صلح بین
دو کشــور همسایه می باشیم و معتقدیم این جنگ
می تواند به ضرر مردم دو کشور و مردم کل منطقه
باشــد .به این دلیل جمهوری اسالمی ایران با حفظ
موضع بیطرف در این مســئله ،به شکل فعاالنه ای
با مقامات مســئول این دو کشور همسایه کار می
کند .ما تالشــهای الزم را بــه کار می گیریم و آنها
را به خویشــتنداری فرا می خوانیم .نکته دوم ما از
آن ابتکاراتــی که منجر به مصالحه بین دو کشــور
می شود ،استقبال می کنیم ،از جمله از ابتکاری که
روسیه با میانجیگری رئیس جمهور پوتین انجام داد
و وزرای خارجه آذربایجان و ارمنســتان به مسکو
آمدند و مذاکره کردند .نکته ســوم این است که ما
از سایر ابتکاراتی که به هر شکل می توانند منجر به
صلح شوند ،استقبال می کنیم .گزینه های مختلفی
وجود دارند :برخــی می گویند فرمت میانجیگری
ایران ،روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای ضامن بر
اساس مدل فرمت آستانه یا مدلهای دیگر -بعنوان
مثال یک مدل مشــترک بین گروه مینسک سازمان
امنیت و همکاری اروپا و ایران و ترکیه -و ســایر
ابتکارات .این ابتکارات هم می بایســت بررســی
شوند .فکر می کنیم این ابتکارات می بایست موثر
باشــند و در نهایت موجب صلح بین آذربایجان و
ارمنستان شوند.

واعظی:

اعتبارات صندوق توسعه ملی مطابق با دستورات رهبری هزینه میشود
رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد :درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه
ملی تخصیص داده میشــود ،هر اتفاقی که بیفتد بر اســاس چارچوبی است که ما
خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق
استفاده میشود .
محمود واعظی در گفتوگو با ایسنا ،درباره انتشار مطلبی درباره تخصیص اعتبارات
کرونایی به یکی از دانشگاههای کشور به دلیل عضویت فرزند رئیس جمهوری در
هیئت علمی این دانشگاه اظهار کرد :همانطور که سخنگوی دولت نیز توضیح دادند،
سازمان برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاههایی که نیازمند هستند ،کمک کردند
و این روند هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عدهای دنبال آن باشند تا بگردند و در
هر دانشگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت به خاطر این افراد به آن
دانشگاه دادند.

وی با تاکید بر اینکه بجز دانشــگاهها به بیمارستانها و مراکز دیگر نیز کمکهایی
شــده است ،گفت :درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده
میشود ،هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم
و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده میشود؛ مگر
میشود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر نشــان کرد :من دربــاره عضویت فرزند آقای
روحانی در هیئتعلمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرسوجو کردم و به
من گفتند که اصال چنین چیزی نیست؛ در واقع اصل کسی که نشسته این سناریو
را طراحی کرده ،خبرنگاران را ســر کار گذاشته که از مسئولین در این باره بپرسند
درحالی که دختر آقای رئیس جمهوری اصال در هیئت علمی آن دانشگاه عضویت
ندارد.

در پی سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا ،او شیفته راه آهن شد و در نهایت اولین قطار ایران
بین تهران و شهر ری در سال  1261راه اندازی و به ماشین دودی معروف شد .اعتمادالسلطنه
در خاطرات خود از قول میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی می نویسد«......کشیدن راه آهن برای
اسباب و معاش خیلی خوب است ،ولی به جهت مذهب و دین خوب نیست .»....در آغاز
کســی جرأت نداشت سوار ماشین دودی شود و ناصرالدین شاه برای ریختن ترس مردم
همراه با جمعی از مقامات مملکتی با ماشین دودی به حضرت عبدالعظیم رفتند .برخی از
همراهان وی زیر لب ذکر می گفتند و برخی کفن به گردن انداخته بودند! خیلی جالب است.
امروز هم پس از گذشت  140سال هنوز وقتی می خواهیم سوار محصول صنعت خودروی
کشورمان یعنی پراید شویم همان حس ترس را داریم و ذکر می گوییم.
بررسی های جامع در مورد تحوالت پیش رو در صحنه انرژی جهان حاکی از آن است که از
سال  2026میالدی ،تقاضای جهانی نفت رو به کاهش خواهد نهاد و کارشناسان انرژی دلیل
اصلی آن را تحوالت شگرف در حمل و نقل جاده ای می دانند .استفاده از خودروی برقی
به سرعت در حال افزایش است بگونه ای که در سال  2019با ورود 2/1میلیون خودروی
برقی جدید ،تعداد کل خودروهای برقی جهان به  7/2میلیون رســید و رشد  40درصدی
نسبت به سال قبل داشت .به گزارش آژانس بین المللی انرژی ،تا پایان دهه جاری میالدی
تعداد خودروهای برقی جهان به  245میلیون یعنی بیش از  30برابر امروز خواهد رسید.
یکی از موانع اصلی توسعه استفاده از خودروهای برقی محدودیت ظرفیت ذخیره سازی
انرژی در باطری است که در واقع گران ترین قطعه بوده و حدود  %30هزینه تولید خودروی
برقی با اندازه متوسط را به خود اختصاص می دهد .تحقیقات گسترده در زمینه ذخیره سازی
انرژی به محصول نشسته و باطری های دو میلیون کیلومتری در راهند.غول باطری سازی
چین ،شــرکت تسال معروف ترین سازنده خودروی برقی جهان و شرکت جنرال موتورز
همه اعالم کرده اند که از ســال آینده تولید باطری خودروی برقی با قابلیت پیمایش بیش
از دو مسافرت رفت و برگشت به کره ماه و طی کردن مسافت  650کیلومتر با هر شارژ را
آغاز خواهند کرد.
تحول چشمگیر دیگری که در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود این است که دارندگان
خودروی برقی قادر خواهند بود وسیله نقلیه خود را به شبکه برق متصل کرده و در ساعات
اوج تولید نیروگاه های بادی و خورشــیدی انرژی الکتریکی ذخیره شود .در ساعات اوج
مصرف ،باطری خودرو انرژی ذخیره شــده را به شبکه تحویل داده و از این طریق مالک
خودرو کسب درآمد خواهد کرد.
خالصه اینکه تحوالت چشمگیر در صنعت خودرو در جهان از جمله تسخیر بازار توسط
خودرو های الکتریکی ،حتی معادالت بازار انرژی را به هم ریخته است .ماشین های برقی
از قابلیت اطمینان باال برخوردار بوده و ضمن عدم ایجاد آالیندگی از مزایای دیگری چون
امنیت باال برخوردارند و لذا بعید است که نیازی به ذکر گفتن و همراه داشتن کفن باشد.
خوب ،از ماشــین دودی دیروز رسیدیم به ماشین برقی امروز .اما محصول ملی مان یعنی
پراید در کجای این طیف گســترده قرار دارد .خودروسازان ما که چند دهه است ادعا می
کنند قراردادهای تولید مشترک و انتقال فناوری با رنو ،پژو ،تویوتا ،نیسان و حتی مرسدس
منعقد کرده اند.
واقع ًا در صنعت خودروی ما چه خبر است؟ شورای رقابت را که قرار بود قیمت خودرو
را تعیین کند به شــیر بی یال و دمی تبدیل کردند که از آن تنها دفتر و دســتک باقی مانده
است .تحقیق و تفحص مجلس را هم با روش های متداول خود از جمله فروش خودرو
با شرایط ویژه (!) عقیم کردند .بر وزارت صنایع که مث ً
ال قرار است بر عملکردشان نظارت
کند ســوارند و خر خود می رانند .حتی با ورود به عرصه بانکداری ،خود را به منابع مالی
مردم متصل کرده و هیچ اهمیتی به مصوبات بانک مرکزی نمی دهند .به یاد داریم چگونه
در دولت قبل توانستند بسته حمایت از تولید را از مسیر خارج کرده و به حمایت از صنعت
خودرو تبدیل کردند.
در چنین شــرایطی چطور می توان نام مافیا بر آن ننهاد و آن را «خودرو خوانده» به جای
«پدرخوانــده» ننامید .در واقع صنعت خودرو از جیب مردم ارتزاق می کند ولی دریغ از
اندکی پاسخگویی .مالکیت شرکتهای بزرگ خودروسازی و ارتباط آن با شبکه قطعه سازی
به صورت پیچیده ای طراحی و اجرا شده که هیچکس از آن سر در نمی آورد .همان طور
که کسی نمی داند منبع نفوذ این صنعت کجاست که این گونه بر ُگرده مردم سوار است و
یکه تازی می کند.
واقعیت تاسف بار این است که به دلیل انحصار موجود در بازار خودرو ،جلوگیری از ورود
خودروی خارجی و انواع رانت پیدا و پنهان دیگر صنعت خودروی کشور از قافله تحوالت
تکنولوژیکی جهان عقب مانده و در اثر ضعف مدیریت هر روز بیش از پیش دســت به
جیب مردم می کند که نتیجه آن را در افزایش روزانه قیمت خودرو شــاهدیم .اما آیا این
شرایط مختص صنعت خودروی ماست؟ صنایع فوالد و پتروشیمی نیز با استفاده از رانت
های متعدد از جمله مــواد اولیه و انرژی ،محصوالت خود را صادر کرده و بانک مرکزی،
یعنی همان ارگانی که مث ً
ال قرار است نبض اقتصاد کشور را در دست داشته باشد ،باید برای
برگشت ارز حاصل از صادرات گدایی کند.
ادامه در صفحه ۵

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.

