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سال بیست و هشتم
شماره 7348

معاون مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:

اعمال محدودیت های جدید چهار گروه شغلی در تهران

معاون مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت :بر اساس مصوبه ستاد مدیریت کرونا در
تهران و تایید ســتاد ملی کرونا از روز شــنبه به مدت یک هفته
محدودیت هایی برای پیشگیری از شیوع کرونا در تهران اعمال
می شود.
محســن فرهادی در گفت و گو با ایرنا افزود :بر اساس مصوبه
جدید ستاد ملی کرونا ،اول به وزارت بهداشت و دانشگاه های
علوم پزشکی و بعد به همه دستگاه های دولتی ابالغ شده است
که نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی را تشدید کنند زیرا
به جز رعایت پروتکل های بهداشتی ،بهداشت فردی و استفاده
همگانی از ماســک و فاصله گذاری فیزیکی ابزار دیگری برای
مدیریت و پیشــگیری از بروز بیماری کووید ۱۹نداریم و هنوز
هیچ واکســن و هیچ دارو و درمان مشخصی برای این بیماری
نداریم.
وی گفت :در این شــرایط به طور طبیعی برای شهرهایی که در
وضعیت قرمز یا هشــدار هســتند مانند تهران محدودیت های
جدیدی اعمال می شــود و البته همان طور که رئیس جمهوری
نیز اعالم کرده است .اراده دولت بر ایجاد محدودیت های بیشتر
نیســت .این محدودیت ها الجرم و از سر اجبار است و بهترین
کار این اســت که مردم و اصناف خودشان پروتکل ها را اجرا
کنند.
معاون مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود :در
محدودیت های جدید چهار گروه شغلی تعریف شده است که
متناســب با نوع فعالیت آنها محدودیت هایی از روز شنبه برای
آنها اعمال می شود .بر اساس مصوبه ستاد مدیریت کرونا تهران،
استانداری تهران و تایید ستاد ملی کرونا فعالیت تاالرها ،همایش
ها و برگزاری مراســم ها و اجتماعات ممنوع است و این مراکز
حق برگزاری مراسم را ندارند البته اگر رستوران داشته باشند می
توانند به صورت بیرون بر غــذا فعالیت کنند اما حق برگزاری
مراسم ندارند.
وی گفت :گروه دومی که مشــمول محدودیت یک هفته ای در

تهران می شود ،باشگاههای ورزشی برای ورزش های پر برخورد
مثل کشــتی ،جودو ،تکواندو و مانند این ورزش هاست که بین
ورزشکاران تماس فیزیکی وجود دارد ،فعالیت این باشگاهها به
مدت یک هفته ممنوع اســت اما برگزاری ورزش های انفرادی
مانند بدنســازی و ورزش های همگانی در پارک ها با رعایت
فاصله گذاری فیزیکی در پارک ها و فضای باز منعی ندارد.
فرهادی افزود :گروه سوم کافی شاپ ها ،قهوه خانه و چایخانه
هاست که به خصوص عرضه مواد دخانی در این اماکن به علت
ارتباطات تنفســی ممنوع اســت .همچنین فعالیت استخرهای

سرپوشــیده به علت اینکه عمدتا مشکل تهویه دارند و به علت
سطوح تماس مشترک ممنوع است ،خود آب استخر اگر سیستم
تصویه و کلرآزاد باقیمانده کافی داشته باشند عامل انتقال کرونا
نیست اما سطوح تماس مشترک بین شناگرها ،رختکن ،دوش،
سرویس های بهداشتی ،کنار پاشویه های استخر می توانند افراد
را آلوده کنند .وی ادامه داد :فعالیت پارک های آبی ،شــهربازی
ها و باغ وحش ها هم مشــمول این محدودیت است و در هفته
آینده این مراکز تعطیل هستند .این محدودیت از روز شنبه ۲۸
تیر برای یک هفته است و اگر میزان ابتال ،بستری و مرگ و میر

کرونا کاهش پیدا کند این محدودیت ها تمدید نمی شود ،در غیر
این صورت تمدید قابل تمدید است.
فرهادی گفت :رستورانها و اغذیه فروشی ها با رعایت پروتکل
می توانند فعالیت کنند و فعال این اماکن تعطیل نمی شوند.
معاون مرکز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت گفت:
فعال برای سایر مشــاغل محدودیتی در تهران اعمال نمی شود
و با رعایت پروتکل های بهداشــتی می توانند فعالیت کنند .در
استانهای دیگری که در وضعیت قرمز یا هشدار هستند ،قبل از
تهران محدودیت های مشــابه اعمال شده است .به عنوان مثال
در استانهای خوزستان (اهواز آبادان ،دزفول) ،خراسان رضوی،
بوشهر ،زنجان ،بخش هایی از کرمانشــاه ،مازندران ،کردستان،
آذربایجان شرقی و غربی همین محدودیتها از هفته گذشته و قبل
از تهران اعمال شده است.
وی افزود :در تهران دانشــگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید
بهشــتی و ایران با کمک دستگاههای همکار باید بر اجرای این
مصوبات و اجرای مناسب پروتکل های بهداشتی نظارت کنند و
دستور دارند اگر مراکز شغلی پروتکل ها را رعایت نکردند نسبت
به پلمب این مراکز اقدام می کنند.
فرهادی گفت :بر اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا ،در ادارات
دولتی باید یک سوم کارکنان خود را با اولویت افرادی که بیماری
زمینه ای یا ضعف بدنی دارند دورکار کنند و البته لیست افرادی
که دورکار می شــوند می تواند به صورت چرخشی تغییر کند.
این مصوبه نیز برای هفته آینده است و در صورت لزوم تمدید
می شــود .این مصوبات جنبه ترویجی دارد اما الزم االجراست.
همچنین طبق مصوبه ستاد ملی کرونا اگر در دستگاههای دولتی
پروتکل های بهداشتی کرونا رعایت نشود مسببان آن به دادگاه
تخلفات اداری کارکنان معرفی می شوند.
معاون مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود :فعال
میزان محدودیت ها کمتر از فروردین است چون میزان شیوع و
ابتال به کرونا کمتر از فروردین اســت و تمام این محدودیت ها
برای این است که به شرایط اسفند و فروردین برنگردیم.

رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای به وزیر صمت هشدار داد
رئیس ســازمان غذا و دارو درباره کمبود ماســک و مواد اولیه آن
هشدار داد و علت آن را تبیین کرد.
به گزارش سازمان غذا و دارو ،محمدرضا شانه ساز در نامه ای به
حسین مدرس خیابانی ،سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
درباره کمبود ماسک و مواد اولیه و لزوم کاهش قیمت هشدار داد
و نوشت :در هفته های اخیر به دلیل عدم تامین مواد اولیه ماسک
های پزشکی ،چند نرخی بودن این محصوالت و عدم ساماندهی
مناسب شبکه توزیع آنها برخی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود
ماسک رو به رو شده اند.
معاون وزیر بهداشت در نامه نوشت :با توجه به وظیفه ذاتی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و تصویب نامه هیات وزیران در ســال
جاری هر گونه تولید و تامین انواع ماســک های پزشــکی مورد
نیاز شــهروندان و همچنین مراکز درمانی ،تشخیصی درمانگاهها

کمبود ماسک نگران کننده است

و سایر موسسات پزشــکی به عهده آن وزارت( صنعت ،معدن و
تجارت) بوده و سازمان غذا و دارو همکاری الزم برای بررسی کلی
محصوالت مربوطه را انجام می دهد .شــانه ساز افزود :میزان نیاز
مراکز درمانی و تشــخیصی سطح کشور اعم از دولتی ،خصوصی
و وابســته به سایر ارگان ها به انضمام حجم مورد نیاز برای دپوی
ماسک های پزشکی در شرایط فعالی حداقل حدود  ۲میلیون عدد
در روز برآورد می شــود که می بایست این نیاز از محل تولیدات
دارای پروانه ساخت و کد  IRCاز سازمان غذا و دارو تامین شود.
بنابراین همکاری مدیران وزارت صنعت برای در اختیار قرار گرفتن
این حجم از نیاز با قیمت مناســب و توزیع آن با مدیریت سازمان
غذا و دارو مورد نظر است و در صورت افزایش نیاز مجددا اعالم
می شود.
رئیس ســازمان غذا و دارو در این نامه تاکید کرد :مستدعی است

چهارسویسیاست
ظریف:

حتی یک وجب از خاک ایران را به چین نخواهیم داد

وزیر خارجه با اشاره به مذاکرات ایران و چین پیرامون قرارداد  ۲۵ساله ،گفت :ما نه یک متر زمین
و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری
نداده و نخواهیم داد.
به گزارش روز پنج شنبه خبرگزاری خانه ملت ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره
به قرارداد  25ساله ایران و چین گفت :ما در مرحله مذاکره هستیم و در این مرحله حداکثر باید
مجوز مذاکره از دولت گرفته شود که وزارت امور خارجه این مرحله را پشت سر گذاشته است
وی افزود :هنگامی که به مرحله توافق برســیم ،اگر تعهد قانونی در این قرارداد باشد ما باید به
مجلس ارایه دهیم .در غیر این صورت به عنوان مصوبه دولت ،مجلس در تطبیق قوانین به این
قرارداد ورود خواهد کرد لذا این قرارداد هیچ وقت بر مجلس پوشیده نخواهد ماند.
ظریف در واکنش به اخبار مربوط به واگذاری جزایری چون کیش به موجب قرارداد  25ساله با
چین ،گفت :این موضوعات درست نیست ،حتی یک ذره هم واقعیت در موضوعات مطرح شده
وجود ندارد .ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران
را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد.
مقام سابق کاخ سفید:

توافق ایران و چین نقش مهمی در مقابله با فشار آمریکا دارد

مقام سابق کاخ سفید تاکید کرد :توافق ایران و چین به ضرر آمریکا است با این حال امیدوارم
بایدن به عنوان رئیسجمهور آمریکا انتخاب شود و خیلی زود به برجام بازگردد و روابط بهتری
بین ایران و اروپا و آمریکا شکل گیرد تا ایران بیش از حد به چین وابسته نشود.
فرانک هیپل ( )Frank N von hippelدســتیار پیشین امنیت ملی در دفتر علم و فناوری
کاخ سفید ( ۱۹۹۳تا  )۱۹۹۵و استاد روابط بینالملل دانشگاه پرینستون است .وی به صورت
تخصصی در حوزه سالح هستهای و پیمان منع اشاعه هستهای و جنگ تحقیق و بررسی کرده
است .وی در گفتوگو با ایلنا نظرات خود را در مورد تنشها بیان کرد.
فرانک هیپل در ابتــدا در مورد توافق میان چین و ایران گفت :با توجه به تالشهای دولت
ترامپ برای از بین بردن اقتصاد ایران ،طبیعی است که ایران به دنبال کمک اقتصادی باشد تا
بتواند آن را به دســت آورد .با توجه به روابط بینالمللی و رقابتی فزاینده بین چین و ایاالت
متحده و توانایی چین در برابر فشار آمریکا ،چین جایگاه مهمی در ارتباط با ایران و کمک به
ایران برای مقابله با فشار آمریکا دارد.
این استاد دانشگاه افزود :از مزایای این توافق برای چین این است که چین دسترسی به نفت
ایران پیدا میکند و تأثیر بیشــتر در منطقه خلیج فارس به طور کلی پیدا خواهد کرد و نفوذ
بیشتری در این منطقه خواهد داشت.
وی تصریح کرد :امیدوارم بایدن به عنوان رئیسجمهور آمریکا انتخاب شود و امیدوارم که
خیلی زود به برجام بازگردد و روابط بهتری بین ایران و اروپا و آمریکا شکل گیرد تا ایران بیش
از حد به چین وابسته نشود .هیپل در ادامه اضافه کرد :که سود این قرار داد برای چین در واقع
ضرر برای ایاالت متحده است و این توافق یک اتفاق منفی برای آمریکا محسوب میشود .اما
امیدوارم در آینده آمریکا و اروپا نیز بتوانند تجارت و همکاری صلحآمیز با ایران داشته باشند
و ایران در موقعیت چانهزنی بهتری با چین قرار داشته باشد؛ چراکه در این شرایط گزینههای
دیگری نیز برای همکاری اقتصادی دارد.
این استاد دانشگاه در مورد شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران گفت :ایاالت متحده
نشان داده است که میتواند با تحریمهای اقتصادی به کشورهای دیگر آسیب برساند ،اما ایران و
یا ونزوئال به خواسته های ایاالت متحده عمل نکردهاند .دولت ترامپ در مورد عواقب سیاست
فشار حداکثری کورکورانه عمل کرده است.
وی هم چنین در مورد تاثیر تحریمها در شیوع دوباره کرونا در ایران گفت :اگر سوال این است
که آیا تحریمهای آمریکا در شدت همهگیری ویروس کورنا در ایران مقصر است ،فکر میکنم
این یکی از چندین عامل است و قضاوت کردن برای من دشوار است .بسیاری از کشورها این
ویروس را بهتر از ایران و ایاالت متحده مدیریت کردهاند .بر اساس آمار موجود در اینترنت ،در
حال حاضر ایران بهتر از ایاالت متحده در مورد کنترل ویروس کرونا عمل میکند .ایران یک
چهارم جمعیت ایاالت متحده را در اختیار دارد ،با این حال شیوع ویروس کرونا در آن در
حال حاضر کمتر است اما شیوع در ایاالت متحده به سرعت در حال افزایش است.
این مقام سابق کاخ سفید در ادامه با اشاره به سالگرد برجام در مورد آینده این توافق گفت:
امیدوارم برجام زنده بماند .دولت ترامپ و دولت نتانیاهو در اسرائیل میخواهند آن را نابود
کنند ،به طوری که دموکراتها در صورت قدرت گرفتن در ژانویه ،قادر به احیای آن نباشند.

با توجه به وظیفه ذاتی ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان وزارت صمت و دستور اخیر رئیس جمهوری مبنی
بر تعدیل قیمت ها در تاریخ  ۱۷تیر  ،۹۹مســئولیت نرخ گذاری،
توزیع و عرضه ماسک های پزشکی در سطح جامعه و همچنین در
داروخانه های سراسر کشور و در دسترس بودن این محصوالت با
حداقل قیمت مدنظر قرار گیرد .همچنین با توجه به شبهات مطرح
شده در خصوص احتمال گرانفروشــی و لزوم اعمال نظارت بر
قیمت انواع ماسک در همه اماکن و از جمله داروخانه ها سازمان
غذا و دارو آماده همکاری نزدیک با ســازمان تعزیرات حکومتی
در این امر مهم اســت .وی از سرپرســت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت خواســت :با توجه به نارضایتی تولیدکنندگان از تامین
مواد اولیه ماسک که منجر به عدم تامین به موقع نیاز مراکز درمانی
شده است ،خواهشمند است دستور فرمائید تامین مواد اولیه تولید

ماسک نظیر پارچه های اسپان باند و ملت بلون به میزان مورد نیاز و
مناسب با ظرفیت تولیدات صنعتی توسط آن وزارت با نظارت دقبق
و هماهنگ با توزیع و فروش شرکت ها به موقع و به میزان کافی
صورت پذیرد و شــرکت های دارای مجوز و کد  IRCاز وزارت
بهداشت در اولویت قرار گیرد.
شانه ساز افزود :بدیهی اســت وزارت بهداشت نیز در نظارت بر
شبکه توزیع با وزارت صمت همراهی خواهد کرد .در پایان یادآور
می شــود در هفته های اخیر به دلیل عدم تامین مواد اولیه ماسک
های پزشکی ،چند نرخی بودن این محصوالت و عدم ساماندهی
مناسب شبکه توزیع آنها برخی از مراکز درمانی و با مناطق با کمبود
ماســک رو به رو شده اند که امیدواریم با مدیریت جناب عالی و
بهینه سازی روال های قبلی شاهد رضایت بیش از پیش هموطنان
عزیزمان باشیم.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

 10استان در وضعيت قرمز كرونایی
ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی گفت :تاکنون  ۲۶۹هزار و  ۴۴۰نفر در
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شدهاند
و با فوت  ۱۸۳نفر در  ۲۴ساعت گذشته (روز پنج
شنبه تا روز جمعه)  ،شمار جانباختگان کرونا در
کشور به  ۱۳هزار و  ۷۹۱نفر رسید.
سیما ســادات الری درباره آخرین آمار مبتالیان
قطعی به ویروس کرونا در کشــور و موارد فوت
ناشــی از این ویروس بیان کرد :از روز پنج شنبه
تا روز جمعه  ۲۷تیر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۳۷۹بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که هزار و
 ۸۵۲مورد بســتری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۲۶۹هزار و ۴۴۰
رسید.

وی ادامــه داد :متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت
گذشــته(روز پنج شنبه تا روز جمعه)  ۱۸۳،بیمار
کووید  ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان این بیمــاری تاکنون به  ۱۳هزار و
 ۷۹۱نفر رسید.
معاون وزیر بهداشــت گفت :خوشبختانه تاکنون
 ۲۳۲هــزار و ۸۷۳نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳۵۰۹نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری بیــان کرد :تاکنــون دو میلیون و  ۹۸هزار و
 ۹۸۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹درکشور انجام
شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت افزود :اســتانهای
آذربایجان شرقی ،ایالم ،بوشهر ،خراسان رضوی،

خوزستان ،زنجان ،گلستان ،مازندران( به خصوص
آمل) ،کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند
و در استانهای کرمانشاه ،آذربایجان غربی ،هرمزگان
و کردستان با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط
هموطنان عزیز شاهد روند نسبتا کاهشی در موارد
ابتال ،بستری و مرگ و میر هستیم.
وی گفــت :از مردم می خواهیم از تردد بی هدف
و تفننــی در اماکن عمومی خــودداری کنند زیرا
دفعات حضــور و زمان حضور در اماکن عمومی
احتمال ابتال به ویروس کرونا را بیشــتر می کند.
همچنیــن دورهمی های خانوادگی را از شــکل
حضوری به مجازی تبدیل کنیم .یادمان باشــد که
تنها راه پیشگیری از ابتال به کرونا رعایت سه اصل
فاصله گذاری فیزیکی  ۱.۵تا دومتر ،اســتفاده از
ماسک و شستن مداوم دستهاست.

نمایندهمجلس:

مبادله تجاری با سایر ارزها از راهکارهای مقابله با تحریم است
نایب رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس
شورای اسالمی ،یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط
فعلی را مبادله و معامله اقتصادی با چند کشــور تحت
تحریم با ارزهای خارج از حوزه دالر و یورو عنوان کرد.
«محمدحســن آصفری» در گفت وگو با ایرنا همچنین
افزود :میتوانیم در مبادله کاال با چین از آنها بخواهیم به
جــای دالر ،یوان به ما بدهند و ما هم در واردات کاال به
این کشور با همان پول با آنها معامله انجام دهیم و یا در
مبادالت اقتصــادی با عراق و ترکها نیز با ریال و لیر با
آنها معامله کنیم.
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد :این
موضوع میتواند جایگزین مناســبی برای ارز و دالر در
کشور شــود چرا که با خالی شدن صندوق ذخیره ارزی
مشکالتی در کشور رخ خواهد داد.
مجلس خردمندانه و بدون حاشیه از جایگاه نظارتی
خود استفاده کند
آصفری با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای
اسالمی ،اظهار داشت :محور اصلی بیانات ایشان درباره
مشکالت اقتصادی مردم و مسائل اشتغال و جهش تولید
بود .رهبر انقالب همچنین مجلس یازدهم را مجلس امید
و انتظــار مردم خواندند و بر مهــار تورم ،کاهش ارزش
پول ملــی ،گرانیهای بیمنطق و تــاش مجلس برای
برنامهریزی روی این محورها تاکید کردند.
نایب رئیس کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور در
مجلس افزود :اســتفاده از ظرفیتهای مرکز پژوهشها
میتواند به مجلس در بررســی دقیق طرحها و لوایح و
انجام کارها کمک کند.
آصفری تصریح کرد :رهبری مشکالت فراوان اقتصادی
کشور را به بیماری تشبیه و خاطرنشان کردند که با تقویت
بنیه کشور از همه لحاظ میتوان با بیماری اقتصادی مقابله
کرد.
وی یادآور شــد :رهبر انقالب اسالمی در بیاناتشان با
تاکید بر حوزه نظارتی مجلس عنوان کردند که ،مجلس

بایــد از جایگاه نظارتی خود اســتفاده صحیح کرده و
مسائل را با متانت ،خردمندانه و بدون حاشیه پیگیری
کنــد تا خدای نکرده در این بحثها به کســی اهانت
نشود.
تعامل دولت و مجلس مطمئنا موجب آرامش در
کشور میشود
آصفری درباره تعامل دولت و مجلس شورای اسالمی
تصریــح کرد :تعامل دولــت و مجلس مطمئنا موجب
آرامش در کشــور شده و راهگشــای مشکالت مردم
خواهد بود و حرکت کشــور را در مســیر درســتی
قــرار خواهد داد .البته این تعامل به این معنا نیســت
که مجلس چشم خود را بر برخی مشکالت اقتصادی
ببندد.
ایــن نماینده مجلس یازدهم خاطرنشــان کرد :تعامل
دولــت و مجلس هم از جهت کمک در بعد نظارتی و
هم قانونگذاری و ریلگذاری ضروری است تا دولت
را در مسیر درست هدایت کند.

ایران خواستار مداخله سازمان ملل برای حفظ جان غیرنظامیان یمنی شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سازمان
ملل خواست تدابیر و اقدامات الزم برای حفاظت
از ســامت و امنیت غیرنظامیــان بهویژه زنان و
کودکان یمنی را بهکار گیرد.
به گزارش مرکز دیپلماســی عمومی و رسانهای
وزارت خارجه ،ســید عباس موســوی جنایت
جدیــد هواپیماهــای نظامی ائتــاف به رهبری
عربســتان ســعودی در هدف قراردادن مراســم
عروسی در شــهرهای الحجه و الجوف یمن که
به کشته و زخمی شــدن بیش از  ۲۵نفر از زنان
و کودکان بی گناه منجر شد ،را به شدت محکوم
کرد.

وی ضمن ابراز همــدردی با بازماندگان قربانیان
این حمله هوایی اظهار داشت :متاسفانه جنایات
جنگی نیروهای نظامی ائتــاف در یمن در پناه
سکوت و بی تفاوتی جامعه بینالملل ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از مجامع بینالمللی
و حقوق بشری خواست به هر طریق ممکن مانع
از اســتمرار این جنایات از ســوی هواپیماهای
سعودی در حق یمن شوند.
موســوی تاکید کرد :کشورهای حامی تسلیحاتی
نیروهای مهاجم به یمن که با در اختیار قراردادن
بمب ها و ســاح های نابودکننده به آنان موجب
به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان یمنی شده

اند در این جنایات شــریک بوده و باید در قبال
اینگونه حمایتهای خود به جامعه بین المللی و
مردم یمن پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه این جنایات در حالی ادامه دارد
که متاسفانه اخیرا ســازمان ملل با فشار سیاسی
آمریکا و دالرهای نفتی سعودی ،نام عربستان را از
فهرست رژیم های کودککش خارج کرده است،
از این نهاد بینالمللی خواســت در تصمیم خود
تجدیدنظر کرده و تالش های خود را برای توقف
فوری حمالت افزایــش داده و تدابیر و اقدامات
الزم برای حفاظت از سالمت و امنیت غیرنظامیان
بهویژه زنان و کودکان را بهکار گیرد.

سرمقاله

جهاناقتصاد

ورود سرمایه گذار ممنوع !
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

«بهترین کار این است که درب ورودی استان تابلو بزنید ورود سرمایه گذار ممنوع ،تا شما همگی
راحت شوید و به جای آن که کار کنید بنشینید و با مقرراتتان بازی کنید».
این نظرات کارشناســان ایرانی خارج نشین نیست که از کانال های معاند پخش می شود ،بلکه
سخنان استاندار استان خراسان شمالیســت که در جلسه ای با حضور مدیران استان دیگر تاب
نیاورده و به زبان آورده است .استاندار ادامه می دهد« ،راه دیگر این است که شما مدیران از این
استان بروید .غیر از این دو راه چاره دیگری نیست .وضعیت استان را شما به این بدبختی کشانده
اید .نبودن شما بهتر است و اگر نبودید برای مردم بهتر بود .وجود بی حاصلتان شده یک مانع .شما
از مردم خجالت نمی کشید؟ شما برای چه حقوق می گیرید؟»
البته که سخنان باالترین مقام اجرایی استان کام ً
ال صحیح است لیکن موضوع فقط به آن استان ختم
نمی شــود .واقعیت این است که تابلوی ورود سرمایه گذار ممنوع را باید در درجه اول بر تمام
مرزهای کشور و نیز در سرتاسر کشور نصب کرد که البته در عمل بحمدا ...این پروژه با موفقیت
تمام به اجرا در آمده و هر کس تنها سالی یک بار گذرش به اداره ،سازمان ،نهاد و ارگانی بیافتد با
چشم دل تابلوها را خواهد دید .کافیست نگاهی کوتاه به وضعیت اقتصادی کشور بیاندازیم .رشد
اقتصادی منفی ،تورم لجام گسیخته ،بیکاری فزاینده ،نرخ ارز و سکه و بسیاری موارد دیگر منجر به
افزایش قابل توجه ضریب فالکت شده و در واقع کار به جایی رسیده که برای اکثریت قابل توجهی
زندگی در این کشور شده است عین فالکت و دیگر نیازی به محاسبه ضریب آن نیست! در این
وانفسا مسئولین نوید می دهند که ملت نگران نباشد ،همه چیز تحت کنترل است و احتماالً در دل
ادامه می دهند«با همین فرمان به زودی از ته دره سر در خواهیم آورد» .البته که دولت و ملت ایران
هیچ گناهی نداشته و همه تقصیر آمریکای جنایتکار است .اما باید پرسید رابطه بین ما و آمریکا چرا
به اینجا رسیده است؟ محققین به این نتیجه علمی رسیده اند که وقتی تنها  4مرغ و خروس برای
اولین بار دور ظرف غذا جمع می شوند ،پس از مدتی کوتاه نحوه نوک زدن به دانه نظم پیدا می کند
و به ترتیب خاصی ادامه می یابد .حال چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که در صحنه بین المللی
سیستمی حاکم نباشد ،چه ما با آن موافق باشیم چه مخالف .شرایط ما در جهان به تورنمنت فوتبالی
می ماند که به اصرار خود را با ونزوئال ،یمن و کره شمالی هم گروه کرده ،در مسابقات همه را به
اوت می زنیم و ادعا داریم که باید آقای گل شویم .بگذریم و برگردیم به سخنان استاندار عزیزمان.
معمول ترین روش و البته ساده ترین آن است که با توبیخ و یا جابجایی وی صورت مساله را پاک
کنیم .اما تا کی می خواهیم واقعیت ها را کتمان کنیم؟ شعار سال را رونق ،جهش ،پرش تولید و یا
هر چه دیگر بگذاریم ،مادامی که کشور مثل گوشت قربانی بین دو گروه محدود تقسیم شده و هر
چهار یا هشت سال یک بار با چنگال خود از یکدیگر بقاپند ،چگونه می توان انتظار داشت که مردم
در رفاه زندگی کنند؟ همه می دانیم که کشور ما در زیر زمین منابع عظیم نفت و گاز دارد ،در روی
زمین تنوع اقلیمی ،خاک حاصلخیز و معادن غنی دارد ،حتی در باالی زمین آن قدر باد و آفتاب
دارد که بتواند برق مورد نیاز سراسر منطقه را تامین کند .ما که در صحنه علم و ورزش جوانانمان
در جهان افتخار می آفرینند و معتبرترین جوایز بین المللی نصیب دانشمندانمان می شود ،ما که
تاریخ چند هزار ساله و فرهنگی غنی داریم .پس چه شد که به این روز افتادیم؟ اگر فرزانه طوس
از خاک سر بر آرد و اوضاع کشور را ببیند ،این بیت در ذهنش خواهد آمد که،
کشاورز باید گدایی کند
چو ناکس به ده کدخدایی کند
و افسوس خواهد خورد که،
کنام پلنگان و شیران شود
دریغ است ایران که ویران شود
بگذریم .گفتیم همه چیز داریم ،پس چه نداریم و کجای کار می لنگد؟ عمدت ًا در سطح جامعه گفته
می شود که مدیر نداریم .اصل ماجرا همین جاست .مگر می شود که مث ً
ال بهترین دکترها ،مهندسین،
ریاضی دانان و فیزیک دانان را داشته باشیم ولی مدیر نداشته باشیم؟ جنس این دکان جورتر از آن
است که استکان داشته ولی نعلبکی نداشته باشد .مشکل اینجاست که با معیارهای موجود مدیر
مدبر و کاردان ،سالم و صادق جذب نمی شود .یا از کشور می رود و در سطح مدیریت ارشد بانک
جهانی مشــغول می شود و یا خانه نشین می شود و ما بعد از چهل سال هنوز به روش سعی و
خطای خود ادامه می دهیم .در بخش اقتصاد ،نرخ بهره سپرده های بانکی را یک باره به 15درصد
تقلیل داده و به دست خود نقدینگی را به سمت ارز و سکه و پس از آن به بورس سوق می دهیم.
در شــرایطی که برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا آلمان نرخ مالیات بر
ارزش افزوده را کاهش داده ،انگلستان برای تحریک تقاضا در بخش مسکن اقدام به کاهش مالیات
انتقال مسکن نموده و همه کشورها دست به اقدامات اساسی زده اند ،نخبگان اقتصادی ما در دولت
راهکار برون رفت اقتصاد جهان را کشف کرده و ورود گوشی تلفن همراه با قیمت بیش از 300
یورو را ممنوع می کنند! بله دوستان ،در عصر حاضر در صحنه بین المللی دیگر تیر خالص از
لوله تانک و تفنگ بیرون نمی آید ،بلکه این اقتصاد کشورها و یا همان تولید ناخالص ملی است
که جایگاه هر کشور را در رقابت تنگاتنگ جهانی تعیین می کند .اگر امروز چین در قالب قرارداد
همکاری منابع ما را به تاراج نبرده و استقالل ما را به مخاطره نیاندازد ،فردا کشوری دیگر این کار را
خواهد کرد و ما دقیق ًا مثل دوران قاجار می نشینیم و بر استعمارگر و استثمارگر لعنت می فرستیم،
حال آنکه لعنت واقعی سزاوار مردمی است که استثمار می شوند.
مخلص کالم اینکه جناب اســتاندار ما کام ً
ال درست گفته است .حس وطن دوستی اش به مقام
پرستی اش چربیده و واقعیات را بیان کرده است .علیرغم تمام شعارها و حرف های پوچ واقعیت
این است که سیاست های دولت ضد تولید است .در سرتاسر کشور پشت هر میز دولتی و شبه
دولتی فردی نشســته که وجودش تابلوی بزرگ «تولید ممنوع» است و نتیجه آن را می توان به
وضوح در اقتصاد کشور مشاهده کرد .وقت آن رسیده که به خانه اول بازگردیم و قبول کنیم که
همین دولت مردانمان مسئول فروکشیدن اقتصاد کشور از عرش به فرشند ،کوپن های مدیریتی
را از آنها گرفته و دور بریزیم و کشــورمان را به دست مدیرانی بسپاریم که از تخصص ،تجربه،
صداقت و شــجاعت کافی برخوردار باشند نه اینکه اولویتشــان مهاجرت به لواسان و اگر خدا
خواست کانادا باشد!
نام فروردین نیارد گل به باغ
شب نگردد روشن از ذکر چراغ

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 ،17
شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران نشریات
ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب  61/34امتیاز به
رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :

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 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 .متن کامل
منشــور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در ســه محور حقوق ،خط قرمزها ،و رویهها تنظیم شــده ،و در  16بند در آدرس
 http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

