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رهبر انقالب اسالمی:

معیار برگزاری عزاداری محرم ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا است

رهبر معظم انقالب اسالمی معیار در برگزاری عزاداریهای محرم را
ضوابط کارشناسان بهداشتی و ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کردند و
فرمودند :هرچه آنها الزم بدانند ،باید مراعات شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت
آیتاهلل خامنهای روز جمعه در خجســته عید قربان در سخنرانی
زنــده تلویزیونی ،ملت شــریف ایران را به حضور پُر نشــاط و
گستردهتر در مسابقه معنوی «کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده
و یاری مجاهدان سالمت» فراخواندند.
ایشــان درباره عزاداری ماه محرم تأکید کردند :همه ســوگواران
حســینی ،هیأت ها و مداحان موظف هستند به هرچه ستاد ملی
مبارزه با کرونا اعالم میکند ،عمل کنند زیرا موضوع بســیار مهم
است.
رهبر معظم انقالب به مســاله عزاداری در محرم اشاره و تصریح
کردند :در عزاردایها معیار آن چیزی اســت که ستاد ملی کرونا
اعالم میکند .بنده هر چه آنهــا الزم بدانند مراعات خواهم کرد.
توصیه و تأکید من به همه عزاداران ،هیات ها ،منبریها و مداحان
نیز این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود ،چرا که
اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود ،فاجعهای بزرگ
پدید خواهد آمد.
رهبر انقالب با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران
کرونا افزودند :البته در این میان عده ای دچار آسیب ها و مشکالت
جدی شده اند که باید با گسترش نهضت کمک مؤمنانه مردمی ،به
کمک این قشرها شتافت.
رهبر انقالب این گونه کارها را معنای واقعی انقالبیگری خواند و
افزودند :اطعام ماهمحرم نیز میتواند با رعایت کامل دستورالعملهای
بهداشتی به شکل کمک مؤمنانه به دست خانوادهها برسد.
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشان ،تحریمهای امریکا را جنایتی
بزرگ علیه ملت ایران برشمردند و افزودند :دشمن خبیث از این
تحریمها که همه ملت را نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.
ایشان «خسته کردن و به ستوه آوردن ملت» را هدف کوتاهمدت
تحریمها برشمردند و گفتند :دشمن می خواهد مردم را آشفته کند
تا در خیابان ها در مقابل حکومت بایستند به همین علت مدام از
تابستان داغ سخن گفته و می گوید اما اکنون خودشان به تابستان
داغ مبتال شده اند.
«ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشــرفت کشور بخصوص در
بعد علمی» هدف میان مدت امریکاییهاســت که رهبر انقالب
با تبیین آن گفتند :دشــمن در درازمدت هم دنبال به ورشکستگی
کشــاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است چرا که در آن صورت،
ادامه حیات برای یک کشور ،امکان پذیر نخواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات جریان تحریم ،یک
جریان «تحریف حقایق» و واژگون نشان دادن واقعیات هم وجود
دارد ،گفتنــد :هدف این جریان ،ضربه زدن به روحیه مردم و دادن
آدرس غلط درباره عالج تحریم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به ســخنان مداوم مقامهای
آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانههای وابسته به آنها برای واژگون
نشــان دادن واقعیات ایران افزودند :هدف دشمن ،گرفتن نشاط و
امید از ملت بویژه جوانان است تا اینگونه القا کنند که کشور به بن
بست رسیده و امکان حل مشکالت وجود ندارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانه های غربی در

طول چهل و یک ســال گذشته خواندند و خاطر نشان کردند :در
این خط تبلیغاتی ،نقاط قوت بهطــور کلی انکار و یا در مورد آن
سکوت می شود اما اگر نقطه ضعفی باشد ،دهها و حتی صدها برابر
بزرگنمایی می شود.
رهبــر انقالب اســامی درخصــوص آدرس غلــط دادن برای
رفع تحریمها نیز گفتند :در این خط تبلیغاتی گفته میشــود اگر
میخواهید تحریمها برطرف شود ،کوتاه بیایید و ایستادگی نکنید
و متأســفانه برخی در داخل هم این آدرس غلط را تکرار می کنند
اما این خط بر روی اکثریت ملت ایران با شناختی که از دشمن و
غرض ورزی او دارند ،مؤثر نیست.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکــه جریان تحریف
واقعیات به مقاصد خود نرســیده اســت ،خاطر نشان کردند :اگر
جریان تحریف شکست بخورد ،قطع ًا جریان تحریم هم شکست
خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان جنگ اراده ها است و اگر
اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد
کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند :با اینکه تحریم یک جنایت بزرگ
است اما مردم بویژه جوانان ،مسئوالن ،دانشمندان و فعاالن سیاسی
از این موضوع برای افزایش اتکاء به نفس ملی استفاده کردند.
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند :تولید جت آموزشی و
قطعات حساس و ظریف ،راه اندازی چند هزار شرکت دانش بنیان،
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به دست سپاه ،اقدامات بزرگ
در پارس جنوبی ،طرح های وزارت نیرو در زمینه آب و برق ،طرح
های وزارت راه و تولیدات شــگفت انگیز دفاعی ،همه در دوران
تحریم انجام شده است.
حضرت ایــت اهلل خامنه ای یکی دیگر از آثــار دوران تحریم را
تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند :به علت

چهارسویسیاست

بانک های چین خواستار فاصله گرفتن از سوئیفت هستند

با افزایش تهدیدها و تحریم های آمریکا علیه نهادها ،موسسات و مقام های چین و رویارویی
فزاینده دو کشور ،شماری از بانک های چین خواستار فاصله گرفتن از سامانه مالی سوئیفت
تحت تسلط آمریکا هستند.
به گزارش ایرنا ،روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست چین روز پنجشنبه گزارش کرد :تحریم
های آمریکا بویژه درارتباط با تصویب قانون امنیت هنگ کنگ در پارلمان چین ،باعث شده
اســت تا بانک های چین اعالم نگرانی کرده و خواستار فاصله گرفتن از کاربرد سامانه های
مالی مرتبط با آمریکا شوند.
از دیگر نگرانی ها بنا به این گزارش این است که آمریکا در حال بررسی الیحه قانونی است که
به این کشور امکان می دهد بانک های چینی را که به مقام های ذی ربط در امور سیاسی هنگ
کنگ کمک کرده و در تصویب این قانون و اجرای آن دست داشته اند تحریم کند.
چین خود دارای یک سامانه پرداختی بین بانکی مشابه سوئیفت است که «سی .آی .پی .اس»
نام دارد و در سال  ۲۰۱۵راه اندازی شده است تا به واسطه آن به انجام تبادالت و پرداخت های
بانکی با یوان (ارز ملی چین) مساعدت شود.
واحد سرمایه گذاری بانکی بانک مرکزی چین در بیانیه جدید خود آورده است با نظرداشت
تحوالتی که در حال وقوع است بانک های چین باید خود را برای تحریم های احتمالی آمریکا
آماده کنند .بخش های سرمایه گذاری و بانک های چین براساس نوشته این روزنامه با نگرانی
برنامه آمریکا برای تصویب الیحه قانونی برای هدف قرار دادن بانک هایی که به مجریان قانون
امنیتی هنگ کنگ خدمات می دهند دنبال می کنند .سامانه سوئیفت در بلژیک پرداخت های
جهانی کشورها از جمله چین را در اختیار آمریکا قرار می دهد و پکن اکنون با توجه به سردی
روابط با واشنگتن نگران این موضوع است و می کوشد تا سامانه پرداختی چینی خود با یوان
را گسترش دهد .بانک مرکزی چین بشدت بابت وقایعی که در حال شکل گیری است نگران
است در یکی از گزارش های هشدار دهنده اش آورده است« :بهترین راه مشت زدن به دشمن
این اســت که خود را از صدها مشــت او حفظ کنید» .در زمان حاضر بیش از  ۹۶کشور و
منطقه عضو سامانه پرداختی بین المللی یوانی چین هستند آمار بانک مرکزی نشان می دهد که
از طریق این سامانه در سال  ۲۰۱۹میالدی روزانه  ۱۳۵میلیارد و  ۷۰۰میلیون یوان معادل ۱۹
میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر مبادالت بانکی انجام شده است.
استاددانشگاهبیرمنگام:

توافق با چین پول زیادی را وارد ایران میکند

اســتاد دانشگاه بیرمنگام با تاکید بر اینکه فشار حداکثری دولت ترامپ با مقاومت حداکثری
ایران مواجه شده است ،گفت :ریاست جمهوری جو بایدن امکان طرح مذاکره مجدد در مورد
توافق هستهای را فراهم میکند .ویلیام اسکات لوکاس استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل
دانشــگاه بیرمنگام است .وی به صورت تخصصی در حوزه سیاست خارجه آمریکا تحقیق
و بررســی کرده است .وی در گفتوگو با ایلنا نظرات خود را در خصوص تنشهای اخیر
میان ایران و آمریکا مطرح کرد .ویلیام اسکات لوکاس در ابتدا در مورد فشار حداکثری علیه
ایران گفت :ما اکنون در نقطهای هستیم که فشار حداکثری دولت ترامپ با مقاومت حداکثری
ایران مواجه شده است و این رویکرد هم به ایران و هم به آمریکا آسیب میرساند و شرایط
را بدتر میکند .وی در ادامه در مورد توافق ایران با چین گفت :قطع روابط تجاری با بسیاری
از جهان و کاهش شــدید تجارت ،دلیل توافق ایران با چین است که بر این اساس چندصد
میلیارد دالر وارد جمهوری اسالمی ایران میشود .هنوز این توافق قطعی نیست و در مجلس
ایران مخالفتهایی با این توافق وجود دارد .این استاد دانشگاه در ادامه در مورد تحریمها در
شــرایط کرونایی ایران گفت :تحریمهای جامع دولت ترامپ سختی زیادی را به مردم ایران
تحمیل میکند و برخی مشکالت را دوچندان کرده است اما از سوی دیگر هم نمیتوانیم همه
مشکالت را به گردن تحریمها بیندازیم .وی افزود :مسائل داخلی در طوالنیمدت مانع رونق
تولید ،تجارت و اشتغال ایران شده و به تورم و افت ارزش پول کمک کرده است .کرونا این
شــرایط را پیچیدهتر کرده است .در روزهای کرونایی دولت ایران همچون سایر کشورها در
ابتدا محدودیتها و تعطیلیهایی را اعمال کرد سپس بازگشایی مشاغل و اماکن عمومی باعث
گسترش ویروس شد .ضمن مقصر دانستن تحریمهای دولت ترامپ نباید تاثیر این عوامل را
نادیده گرفت .ویلیام لوکاس در مورد آینده برجام گفت :ریاست جمهوری جو بایدن امکان
طرح مذاکره مجدد در مورد توافق هســتهای را ارائه میدهد .اما مسئوالن ایران باید تصمیم
بگیرند که آیا آنها میخواهند مذاکره کنند و آیا میخواهند با اروپا و همچنین امضاکنندگان این
توافق دوباره همکاری کنند .اگر برجا م نابود شود ،اقتصاد ایران به خطر میافتد هر چند روسیه
و چین میتوانند ناجی ایران باشند.

آنکه نفت کشور کمتر فروش می رود ،جداسازی اقتصاد از نفت
خام بهطور طبیعی درحال روی دادن است که این موضوع باید با
پیگیری دولت و مجلس به سرانجام برسد.
ایشــان تأکید کردند :هدف اصلی امریکاییهــا از ادعای مذاکره،
گرفتن توانایی های حیاتی ملت ایران اســت .البته رییس جمهور
فعلی امریکا هم بهدنبال برخی منافع شــخصی و انتخاباتی است
همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره شمالی.
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران با همه کشورها به
جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیســتی مذاکره می کند ،افزودند:
عالج تحریمها ،عقب نشینی و مذاکره با دشمن نیست بلکه عالج
واقعی آن ،تکیه بر توانایی های ملی ،وارد کردن جوانان به میدان
و احیای ظرفیت های فراوان کشور ،و در یک کالم عمل به ارکان
اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی و برون گرایی است.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند :ما امکانات و توانایی های داخلی
و ظرفیت های بین المللی فراوان داریم که باید با مدیریت جهادی
و تدبیر واقعی ،به فعلیت در بیایند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه جمهوری اســامی
ایران دوســتان مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی نظام اسالمی به
خدا و مردم است ،گفتند :تکیه بر امکانات و استقالل داخلی ،هم
دشــمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد .آن کسی که برای
منافع خودش حاضر است کاالیی را که در داخل تولید می شود،
از خــارج وارد کند ،در واقع خیانت می کند و با وجود تأکیدهای
مکرری که شــده است اما همچنان واردات کاالهایی که در داخل
تولید می شوند ،ادامه دارد.
آخرین نکته ای که رهبر انقالب اســامی درخصوص تحریم ها
گفتند «دل نبستن به وعده های توخالیِ دیگران» بود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای گفتند :در ســال  ۹۷و بعد از خروج

آمریکا از برجام ،متاسفانه کشور ماهها معطل وعده های اروپایی ها
باقی ماند و اقتصاد کشور شرطی شد در حالیکه معطل کردن اقتصاد
به وعده های دیگران ،بسیار مضر است.
ایشــان افزودند :اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با تحریم های
آمریــکا نکردند و آنچه که به نام اینســتکس نیــز مطرح کردند،
بازیچهای بود که محقق نشد.
رهبر انقالب اسالمی در جع بندی این بخش از سخنان خود تاکید
کردند :عالج تحریم ها فعال کردن ظرفیت های داخلی اســت که
نیازمند مجاهدت است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره
به گرانیها و مشکالت جدی خانوارها در تأمین معیشت ،گفتند:
کارهای الزم برای رفع این مشکالت را در جلسات خصوصی با
مسئوالن از جمله آقای رییسجمهوری مطرح کردهایم و باز هم به
دستگاههای مسئول تأکید میکنیم.
رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوسان
قیمتها ،ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانســتند و
ِ
حالت هر روز یک قیمت برای اجناس و افســار پاره
افزودند :این
مضر است و افراد آشنا به مدیریتهای
کشور
برای
کردن قیمت ارز
ّ
اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاههای اجرایی و در
مواردی دستگاه قضایی قابل مهار است.
ایشان افزودند :در قضیه ارز ،بانک مرکزی تالش های زیادی انجام
میدهد که انشــاءاهلل موفق خواهد شد البته گزارشهای مطمئنی
وجود دارد که دالیل سیاسی ،امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از
دالیل اقتصادی مؤثر است که در این صورت باید با کسانی که به
این آتش دامن میزنند ،جدا ً مقابله شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای مســاله «هدایت نقدینگی به ســمت
تولید» و همچنین «رفع موانع جهش تولید» را از دیگر اولویتهای
اقتصاد کشــور خواندند و گفتند :عدهای از کارشناســان پیشنهاد
کردهاند رؤسای سه قوه کارگروهی را برای شناسایی و رفع موانع
تولید تعیین کنند.
رهبــر انقالب اســامی اصالحات اساســی در اقتصاد کشــور
را «اصالح ســاختار بودجــه»« ،اصالح نظام بانکــی»« ،ارتقاء
سرمایهگذاری و اشتغال» و «بهبود محیط کسب و کار» برشمردند
و گفتند :این موارد دو سال قبل و همزمان با تشکیل جلسه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی به ســران قوا ابالغ شد که البته با وجود
تالشها پیشرفت قابل توجهی نداشته است البته مهم این است که ما
میدانیم چه میخواهیم و به دنبال چه برنامهای هستیم.
ایشــان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساســی برای آینده کشور
دانســتند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان مذهبی و اعتماد مردم به
نظام ،ثبات ملت خوب اســت ،افزودند :مسئولین هم باید با کار
جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان دهند و از تردید و نگرانیهای
مضر اجتناب کنند.
ّ
حضرت آیت اهلل خامنهای ،مشــکالت دشمن اصلی یعنی آمریکا
را بســیار بزرگ و غیرقابل مقایسه با مشکالت ایران خواندند و با
ِ
مشکالت امروز آمریکا مثل فاصله طبقاتی
برشمردن مصادیقی از
عجیب ،تبعیض نژادی ،مشکالت اقتصادی و بیکاریهای گسترده،
مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا و مدیریت اجتماعی ضعیف که
ی و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا میشود،
منجر به بیرحم 
گفتند :امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است.

روحانی در تماس تلفنی امیر قطر:

ایران محدودیتی برای توسعه روابط با قطر ندارد

رییس جمهوری اسالمی ایران در تماس تلفنی با امیر قطر
روابط تهران و دوحه را دوســتانه و برادرانه دانست و بر
ضرورت تالش در جهت توســعه و تحکیم مناسبات و
همکاریهای همه جانبه تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت ،حجت االســام
والسلمین دکتر حســن روحانی روز پنجشنبه در تماس
تلفنی «شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر باوی ،با
تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت قطر ابراز امیدواری
کرد که این عید برای همه مسلمانان جهان مبارک بوده و
همگان بتوانند از برکات این عید بزرگ استفاده کنند.
رئیس جمهور روابط ایران و قطر به عنوان دو همســایه

قدیمی را مثبت ارزیابی کرد و گفت :جمهوری اســامی
ایران ایران هیچ مانع و محدودیتی برای توســعه روابط و
همکاریها با قطر به عنوان کشور دوست و برادر ندارد.
دکتر روحانی اظهار امیدواری کرد تا با تالش مســووالن
دو کشــور در کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و قطر،
شاهد توسعه و تحرک در همکاریها و مناسبات اقتصادی
فی مابین بوده و در آینده نزدیک با بهبود شرایط اجالس
حضوری مسووالن دو کشور برگزار شود.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه روابط ایران و قطر
با توجه به شرایط حساس منطقه ،خاطرنشان کرد :امنیت و
ثبات منطقه تنها در چارچوب همکاریهای منطقهای قابل

دسترس است و مطمئنا با گسترش همکاریها می توانیم
شرایط بهتری را برای منطقه به ارمغان بیاوریم.
«شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این گفتگوی تلفنی
با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت ملت ایران ابراز
امیدواری کرد این عید برای ملتهای مسلمان جهان همراه
با خیر و برکت باشد .امیر قطر با اشاره به ضرورت توسعه
روابط و همکاریهای اقتصادی ایران و قطر ،تصریح کرد:
توسعه مناســبات و همکاریها با ایران همواره برای قطر
اهمیت داشته و امیدوارم با عبور از سختیها و مشکالت در
راستای توسعه بیش از پیش و همه جانبه روابط دو کشور
گامهای بلندی برداشته شود.

پاسخ آیت اهلل سیستانی به پرسشی در باره عزاداری محرم در ایام کرونا:

عزاداری محرم فقط از طریق شبکههای تلویزیونی

حضرت آیت اهلل سید علی سیستانی مرجعیت عالی دینی
عراق به پرسشی درباره مراسم محرم و عزاداری حضرت
ابا عبداهلل (ع)در ایام کرونا پاسخ داد.
بــه گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی آیت اهلل
سیستانی ؛ متن پرسش و پاسخ به این شرح است:
مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل سیستانی ( ُمدّ ظ ّله)
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
با نزدیک شــدن به ماه محرم الحرام و فرا رسیدن سالروز
فاجعه کربال ،و با توجه به ادامه همه گیری کرونا و تأکید
مســئوالن ذیربط بر ضرورت پرهیز از برپایی تج ّمعات
بزرگ ،بهخصوص در فضاهای سرپوشــیده ،بسیاری از
مؤمنین که تمایل بســیاری به ادامه برپایی مراسم معمول
عزاداری دارند ،از آنچه ســزاوار است نسبت به برگزاری
مراسم ســوگواری حضرت سید الشــهداء (صلوات اهلل
علیه) و خاندان و یاران آن حضرت (علیهم السالم) انجام
دهند سؤال میکنند .مستدعی است در این زمینه راهنمایی
فرمایید .با تشکر فراوان.
جمعی از مؤمنین – نجف اشرف
السالم علی الحسین و علی اوالد الحسین و علی اصحاب
الحسین و رحمه اهلل و برکاته
برای ابراز غم و اندوه در این مناســبت دردناک ،و اظهار

همدردی با پیامبر اکــرم(ص) و خاندان پاک آن حضرت
در این مصیبت بزرگی که به اسالم و مسلمانان وارد شده
است ،راههای مختلفی وجود دارد؛ که از جمله ،موارد زیر
است:
۱ـ افزایش قابل توجه در پخش مستقیم مجالس حضرت
ابا عبد اهلل (علیه السالم) از طریق شبکههای تلویزیونی و
فضاهای اینترنتی؛ برای این منظور شایسته است که مراکز
و مؤسسات دینی و فرهنگی ،با خطیبان برجسته و مدّاحان
توانا هماهنگی به عمل آورند ،و نیز مؤمنان را تشویق کنند
تا در خانه های خود و جاهایــی مانند آن ،به برنامههای
سخنرانی و مداحی گوش فرا داده و از آنها استفاده کنند.
۲ـ برگزاری مجالس خانگی در ساعتهای معینی از شب
یــا روز؛ به گونهای که تنها افراد خانواده و کســانی که با
ایشــان رفتوآمد دارند در آن حضــور یابند و به برخی
از برنامههای عزاداری ،هر چند مجالســی که به صورت
مستقیم از شــبکههای ماهوارهای یا در فضاهای اینترنتی
پخش میشود ،گوش بسپارند.
اما در مجالس عمومی ،باید همه ضوابط بهداشتی با دقت
تمــام رعایت گردد؛ بدین معنا کــه فاصله اجتماعی بین
حاضران منظور شود و ماسکهای بهداشتی و دیگر لوازم
بازدارنده از گسترش ویروس کرونا مورد استفاده قرار گیرد.

در این مورد همچنین الزم اســت به تعداد مجاز حاضران
برابر با ضوابطی که مقامات ذیربط تعیین می کنند ،اکتفا
شــود ،که البته این موضوع با توجه به برگزاری مراســم
در فضاهای سرپوشــیده یا باز ،و بسته به میزان گسترش
ویروس در شهرهای مختلف ،تفاوت دارد.
۳ـ پخــش و توزیع پردامنه  9+نمادهای عاشــورایی ،و
برافراشــتن پرچمها و قطعات ســیاه رنگ در میدانها و
خیابانهــا و کوچهها و دیگر فضاهای عمومی ،با رعایت
عدم تعرض به حرمت اموال و امالک خصوصی و مانند
آن ،و تبعیت از قوانین جاری در کشور .البته مناسب است
که در این نمادها ،بخشهایی از سخنان حضرت امام حسین
(علیه السالم) در نهضت بزرگ اصالحطلبانه آن حضرت
و شاهکارهای اشعار و متون گفتهشده پیرامون فاجعه کربال
.آورده شو د در زمینه خوراکیهای مرسوم به این مناسبت،
ضرورت دارد که شرایط بهداشتی الزم در تولید و توزیع
آنها مد نظر قرار گیرد؛ هر چند رعایت این مسائل موجب
گردد که برای جلوگیری از شلوغی در زمان توزیع ،تنها به
تهیه غذای خشک و رساندن آن به خانههای مؤمنان بسنده
شود .خداوند همه را در راه احیای این مناسبت مهم و اقامه
عزای ســرور جوانان بهشتی (صلوات اهلل و سالمه علیه)
ولی التوفیق.
برابر با شرایط موجود موفّق بفرماید؛ انه ُّ

سخنگوی وزارت بهداشت:

احتمال ورود یزد به جمع استانهای قرمز

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۳۰۴هزار و  ۲۰۴نفر
در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شدهاند و با فوت  ۱۹۷نفر در  ۲۴ساعت
گذشــته ،شمار جانباختگان این بیماری به  ۱۶هزار و  ۷۶۶نفر رسید .سیما سادات الری
درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشــور و موارد فوت ناشی از این
ویروس بیان کرد :از روز پنج شنبه تا روز جمعه  ۱۰مرداد  ۱۳۹۹و براساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،دو هزار و  ۶۷۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که هزار و
 ۵۲۳مورد بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۰۴هزار
و  ۲۰۴رسید .وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۹۷ ،بیمار کووید  ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری تاکنون به  ۱۶هزار و  ۷۶۶نفر
رسید .معاون وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۲۶۳هزار و  ۵۱۹نفر از بیماران ،بهبود
یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۰۲۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

الری گفت :تاکنون دو میلیون و  ۴۵۶هزار و  ۹۰۹آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است .سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم اینکه  ۱۵استان در وضعیت قرمز و
 ۱۱اســتان در وضعیت هشدار هستند ،افزود :استانهای تهران ،مازندران ،گلستان ،فارس،
آذربایجان شرقی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،خراسان رضوی ،کرمان ،خراسان شمالی،
سمنان ،لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین استانهای آذربایجان غربی،
خوزستان ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،همدان ،کهگیلویه و بویر احمد ،مرکزی،
یزد ،گیالن و قم هم در وضعیت هشدار قرار دارند .وی با اشاره به وضعیت کرونا در استان
یزد گفت :رعایت پروتکلهای بهداشــتی در استان یزد به طور متوسط  ۶۵درصد است.
کمترین میزان رعایت پروتکلها و فاصله گذاری در پاساژها و مراکز ارائه خدمات دولتی،
بانکها و رستورانها و آرامستانها و مطبها به طور متوسط  ۵۵درصد است .شرکت در
مراســم ختم و آرامستانها ،جشنها و مراسم دورهمی و مسافرتها بیشترین سهم را در
انتقال بیماری داشته است.

سرمقاله

جهاناقتصاد

مقایسه اقتصاد آمریکا و چین
با همبرگر مک دونالد!
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

در جهان امروز دیگر منظور از قدرت تعداد توپ و تانک نیست بلکه مالک اقتصاد است و این
یعنی میزان تولیدکاال و خدمات توسط مردم کشور یا همان تولید ناخالص داخلی یعنی .GDP
قدرت اقتصادی و یا  GDPآلمان است که این کشور را به سکان دار بالمنازع اقتصاد اروپا تبدیل
کرده و نه توپ و تانک و موشک .همه شاهد بودیم که چگونه در  26دسامبر سال  1991میالدی،
اتحاد جماهیر شوروی علیرغم داشتن قوی ترین ارتش جهان فرو پاشید .اما قرار گرفتن کشورها
در جدول اقتصاد جهان چگونه است؟ یک معیار آن است که با تقسیم تولید ناخالص داخلی بر
جمعیت ،درآمد سرانه یعنی میزان تولید به ازای هر نفر از جمعیت کشور را محاسبه کنیم و راه دیگر
مقایسه کل تولید ناخالص داخلی هر کشور بدون لحاظ نمودن جمعیت است .اما مشکل اینجاست
که درآمد سرانه و هم چنین تولید ناخالص داخلی هر کشور به واحد پول همان کشور است و برای
قرار گرفتن در جدول رده بندی اقتصاد جهان همه باید به یک ارز تبدیل شود .البته ما می توانیم ادعا
کنیم که باید همه کشورها  GDPیا همان اقتصاد خود را با ریال ما محاسبه کنند ولی بعید است که
این امر محقق شود و درست یا غلط ،در حال حاضر مالک محاسبه دالر آمریکاست .بدین ترتیب
برای مقایسه اقتصاد کشورها معموالً  GDPبه دالر آمریکا تبدیل می شود و اینجاست که نرخ
تبدیل ارز اهمیت پیدا می کند .این نکته را هم باید یادآور شد که در کشور ما وقتی دالر گران می
شود ،مادامی که تولید ناخالص داخلی به ریال ثابت بماند ،مقدار آن به دالر کاهش یافته و لذا گفته
می شود که اقتصاد کوچک شده و جایگاه کشور در جدول رده بندی اقتصاد جهان تنزل می یابد
و این شرایطیست که در چند دهه اخیر شاهدیم .نتیجه آن می شود که علیرغم حضور کشورهای
ترکیه و عربســتان سعودی در گروه  20یا همان  G20که  %85اقتصاد جهان را شامل می شود،
ایران جایگاهی در این گروه ندارد.
با این مقدمه برگردیم به مساله مقایسه اقتصاد کشورهای بزرگ و رقابت شدیدی که در حال حاضر
بین دو قدرت اقتصادی جهان در گرفته است .عموم ًا اقتصاد آمریکا با  %23/6بزرگترین و چین
با  %15/5در رتبه دوم اقتصاد جهان قرار می گیرد .اما مساله اصلی این است که اقتصاد چین که
به واحد پول این کشور یعنی یوان محاسبه شده با چه نرخی تبدیل به دالر آمریکا شده است؟
در ماه مارس ســال  2010میالدی ،پروژه مدیسون در دانشگاه گرونینگن هلند برای بررسی آمار
اقتصادی جهان کلید خورد و یکی از نتایج اعالم شده آن بود که اندازه اقتصاد آمریکا در دهه 1880
میالدی از چین پیشــی گرفته است .این روزها چین و آمریکا در میدان اقتصاد سخت به رقابت
برخاسته اند .از آنجا که تعداد نیروی کار چین  4/7برابر بیشتر از آمریکاست ،چنانچه کارگران چینی
بسیار کمتر از همکاران آمریکایی خود تولید کنند باز هم اقتصاد چین از نظر اندازه بزرگتر از آمریکا
خواهد بود .در واقع اگر در  53کشور جهان تعداد کارگران برابر چین بود همه این کشورها از تولید
ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایاالت متحده برخوردار بودند.
در سال  2019میالدی ،نیروی کار چین  99تریلیون یوان کاال و خدمات تولید کردند و در آمریکا
این رقم به  21/4تریلیون دالر رسید .از آنجا که سال گذشته ارزش رسمی یک دالر برابر  6/9یوان
بود ،تولید ناخالص داخلی چین برابر  14تریلیون دالر محاسبه شد و بدین ترتیب اقتصاد آمریکا با
اختالف زیادی در رتبه اول جهان قرار گرفت .ولی مساله اینجاست که در چین با  6/9یوان می توان
اقالم بیشتری خرید تا با یک دالر در آمریکا .برای مثال بیگ مک ،همبرگر معروف و پر طرفدار
رستوران های مک دونالد را در نظر بگیرید .قیمت متوسط یک بیگ مک در چین  21/70یوان و
در آمریکا  5/71دالر است .در این حالت ارزش یک دالر برابر  3/8یوان و ارزش  99تریلیون یوان
برابر  26تریلیون دالر بوده و بدین ترتیب اقتصاد چین بزرگتر از آمریکاست.
اخیرا ً مجله معتبر اکونومیست قیمت همبرگر بیگ مک را در جهان از سال  1986مقایسه کرده و از
آن به عنوان معیاری برای سنجش قدرت خرید واحد پول کشورهای مختلف استفاده کرده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارزش واقعی واحد پول در بسیاری کشورها نسبت به دالر
بیشتر از میزان محاسبه شده در مبادالت بین المللی است.
هر چند سال یک بار بانک جهانی بررسی گسترده ای برای سنجش قدرت خرید واحد پول هر
کشور از طریق مقایسه قیمت هزاران کاال در کشورهای مختلف به عمل می آورد .مقایسه قیمت
ها در سال  2011نشان داد که قیمت ها در چین ارزان تر از آن بود که انتظار می رفت و در نتیجه
اقتصاد چین به مراتب بزرگتر از مقدار محاسبه شده قبلی بود .بر مبنای این محاسبات ،بانک جهانی
به این نتیجه رسید که در سال  2014میالدی تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا پیشی گرفته و
اقتصاد این کشور در سال  2019میالدی %27 ،بزرگتر از آمریکاست .اما برخی کارشناسان به این
تحلیل به دیده تردید نگریستند .در سال  2010میالدی خبرنگار مجله مالی کیکسین در یک بررسی
به این نتیجه رسید که قیمت برخی اقالم در هانگزو بیشتر از شهر خواهر خوانده خود در آمریکا
یعنی بوستون است .این دسته از کارشناسان امیدوارتر شدند وقتی که در ماه گذشته بانک جهانی
نتایج آخرین تحلیل خود را از مقایسه قیمت ها منتشر کرد .نتایج جدید نشان داد که قیمت کاال و
خدمات در چین  %17بیشتر از ان بود که قب ً
ال در نظر گرفته شده بود و به همین سادگی تولید
ناخالص داخلی چین  3/2تریلیون دالر کاهش یافت! محاسبات جدید حاکی از آن است که در
واقع اقتصاد چین از سال  2016میالدی و نه  2014از آمریکا سبقت گرفته است .آیا می توان به
آمار و اطالعات منتشر شده اخیر اعتماد کرد؟ مقایسه قیمت انواع کاال و خدمات در سرتاسر جهان
مشکالت زیادی به همراه دارد .یک کاال ممکن است در کشوری دایم ًا مورد استفاده قرار گرفته و
در کشوری دیگر کاالی لوکس به شمار آید .لذا بانک جهانی باید به هر کاال وزن دهد .البته وزن
هر کاال بستگی به عادات زندگی و سلیقه مصرف آن جامعه داشته که قطع ًا در هر کشور متفاوت
است و این خود بستگی به قیمت آن کاال دارد .لذا به سادگی می توان در این چرخه گرفتار شد.
بدین ترتیب شاید بتوان نتایج ارائه شده از سوی بانک جهانی را با قیمت همبرگر ارزیابی کرد! این
معیار نشان می دهد که بانک جهانی قدرت خرید یوان چین را کمتر از مقدار واقعی آن در نظر
گرفته و در نتیجه اقتصاد چین بزرگتر از آن است که اعالم می شود .جالب اینجاست که روزگاری
مک دونالد نماد قدرت اقتصادی ایاالت متحده بود ،اما امروز ابزاری شده برای این که نشان دهد
چگونه اقتصاد این کشور رتبه اول خود را در جهان از دست داده و این را می توان آغازی بر پایان
نظام تک قطبی جهان به سرکردگی آمریکا دانست.
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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
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• 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:
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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.

