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رئیس سازمان بورس در صحن علنی مجلس خبر داد:

جذب نقدینگی برای تاسیس شرکت های سهامی عام

سرمقاله

جهانی دیگر در راه است...

تجمع سهامداران مقابل مجلس در اعتراض به سقوط بازار سرمایه

دکتر حسن قالیباف اصل ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح
امروز در صحن علنی مجلس ،ضمن تشریح وضعیت بازارسرمایه و
عملکرد سازمان بورس ،تاکید کرد :اگر بازارگردانها به طور کامل در
بازار سرمایه فعال شوند تعادل در بازار افزایش مییابد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ،دکتر حسن قالیباف اصل رئیس
سازمان بورس در نشست علنی مجلس شورای اسالمی ،در جریان
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت بازار سهام و
عملکرد ســازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و
دارایی با اشــاره به نوسانات قیمت ها در بازار سرمایه طی ماه های
اخیر ،گفت :امسال در بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی انجام شده
که افزایش نرخ شاخص ها یکی از این اتفاقات بود.
دکتر قالیباف اصل با بیان اینکه آزادســازی سهام عدالت یکی دیگر
از اتفاقات خوب در سال جاری بود ،افزود :سهام عدالت بعد از ۱۵
ســال آزاد شد و حدود  ۱۳هزار میلیارد تومان سهام عدالت در بازار
فروخته شد که فروشندگان عمدتا هم جزو قشر مستضعف هستند.
تجهیز پسانداز و تامین مالی از بازار سرمایه تقویت شد
وی تصریح کرد :تقویت تجهیز پس انداز و تامین مالی از طریق بازار
سرمایه یکی دیگر از اتفاقات مهم امسال بود ،سال گذشته  ۲۶۲هزار
میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه اتفاق افتاد در صورتی که در
 ۶ماهه امسال این عدد به  ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسید .عرضه های
اولیه در سال گذشته حدود  ۵هزار میلیارد تومان بود اما ارزش عرضه
های اولیه از ابتدای امسال تاکنون  ۲۵هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس ســازمان بورس اظهار کرد :این رقم نسبت به سال گذشته ۵
برابر افزایش داشته است ،ضمن آنکه بحث تامین مالی دولت هم از

بازار سرمایه اتفاق مهمی بود که انجام شد و دولت تاکنون  32هزار
میلیارد تومان ســهم در این بازار فروخته است ،که در صورت عدم
فروش این سهام دولت باید برای تامین مالی خود به سمت کارهایی
قدم برمی داشت که تورم زا بود.
تاسیس شرکتهای سهامی عام برای جذب نقدینگی بیشتر
وی تاکید کرد :تاسیس شرکت های سهامی عام یکی دیگر از اقدامات
سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال جاری بود ،طی نیمه اول سال
و همزمان با ورود نقدینگی به بازار ،تالش شد تا این نقدینگی توسط
عرضه ها و عرضه های اولیه جذب شــود .این مباحث بسیار مورد
بررسی قرار گرفت که در نهایت با مصوبه دولت ،سهام شناوری کل
بازار به  ۲۵درصد افزایش یافت و موجب شد عرضه های خوبی در
آن مقطع صورت بگیرد.
تقویت روش سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس گفت :تاسیس شرکت های سهامی عام برای
اجرای پروژه ها یکی دیگر از رسالت های مهم ما در بازار سرمایه بود
و تاکنون  ۴۰۰میلیارد تومان شرکت سهامی عام شرکت پروژه تعریف
شده است .در صورتی که این عدد سال گذشته صفر بود .همچنین
تقویت روش سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را به طور
جدی دنبال کردیم تا مردم به صورت مستقیم وارد بازار نشوند.
افزایش سهام شناوری از  ۲۲به  ۲۵درصد
دکتر قالیباف اصل بیان کرد :با پیگیری های بورس اوراق بهادار ،سهام
شــناوری در بازار افزایش یافته و از  ۲۲درصد در ابتدای سال به ۲۵
درصد در حال حاضر رسیده است.
وی با بیان اینکه به منظور رصد فضای مجازی شورای عالی فضای

چهارسویسیاست
 40درصد بیماران کرونایی سردرد دارند

تغییر الگو و ماهیت سردردها در یک فرد با سابقه سردرد و یا سردرد جدید در دوران همه
گیری کرونا یک عالمت مهم است و میتواند یکی از عالئم بیماری کرونا باشد.
به گزارش گروه اجتماعی جهان اقتصاد ،دکتر ناصر مهربان متخصص مغز و اعصاب و ستون
فقرات با اشاره به عالئم جدیدی که در حال حاضر در بیماری کووید 19-مشاهده میشود،
گفت :عالئم بیماری کرونا در حال حاضر میتواند خود را به اشکال مختلفی از جمله عالئم
عصبی مانند سردرد ،سرگیجه ،گیجی ،منگی و اختالل شناختی و درگیری اعصاب مرکزی و
محیطی و عضالت نشان دهد.
وی با بیان اینکه ســردرد یکی از چند عالمت بیماری کووید 19-است که در بین  36تا 40
درصد بیماران کرونایی دیده شده ،اظهار کرد :سردرد میتواند ظرف مدت  5تا  7روز از شروع
دیگر عالئم کرونا از جمله تب و سرفه و سایر عالیم عفونت حاد خودش را نشان دهد.این
سردرد میتواند از خفیف تا شدید وجود داشته باشد که در موارد شدید ممکن است حاکی از
یک اتفاق مهم باشد
این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد :بیماری عصبی شدید ،معموال در افراد مبتال به کرونایی
که دارای بیماری زمینهای چاقی ،دیابت یا فشار خون باال هستند بیشتر رخ میدهد ولی سردرد
در بیمارانی که به صورت خفیف مبتال به کرونا شدهاند نیز مشاهده میشود.
دکتر مهربان ،سردرد شدید را به عنوان عالمتی که میتواند زنگ خطر ابتال به کرونا یا عوارض
مهم کرونا باشــد ذکر کرد و گفت :در صورتی که یک شخص ،تغییری در الگوی سردرد و
یا شدت سردرد مشاهده کرد و یا اینکه مبتال به یک سردرد جدید شد باید ضمن خودداری
از مصرف ُمسکن برای بررسی علت سردرد سریع ًا به پزشک متخصص مراجعه کند .وی با
بیان اینکه کرونا یک بیماری ویروسی است و نه باکتریایی مصرف خودسرانه ُمسکن و یا آنتی
بیوتیک را عاملی برای پنهان شدن دیگر عالئم بیماری مانند تب دانست و افزود :خیلی از افراد
با مشــاهده هر سردردی به صورت خودسرانه اقدام به مصرف ُمسکن میکنند که میتواند
آسیب جدی به نواحی مختلف بدن از جمله کلیه وارد کند و همچنین باعث سرکوب عالیم
مهم بیماری مثل درد و تب شود که تشخیص دیررس بیماری زمینهایو عوارض جبران ناپذیر
را در پی دارد.
وزارت امور خارجه ایران:

همدستی آمریکا با کرونا را فراموش نمیکنیم

وزارت امور خارجه ایران دقایقی پیش در توئیتر نوشت که آمریکا با افزایش فشار بر مردم ایران
با ویروس مرگبار کرونا همدست شده است.
در توئیت این وزارتخانه آمده است :ثابت شده که (ویروس) کرونا همه جا مرگبار ،بی رحم
و خبیث است ولی (اوضاع) در ایران وخیم تر است چرا که همدست ظالم آن رژیم آمریکا
است .وزارت امورخارجه در ادامه نوشت :آمریکا در ادامه فشار حداکثری خود را به تروریسم
بهداشتی ارتقا داده و مردم ایران را در حالی که با همه گیری مبارزه می کنند ،با تحریم های
غیرانسانی هدف قرار داده است.
ما (بر ویروس کرونا) غلبه خواهیم کرد ولی هرگز (تروریسم بهداشتی آمریکا را ) فراموش
نمی کنیم .مسئوالن ایرانی بارها تاکید کرده اند که با وجود ادعای تحریم نبودن اقالم دارویی
از جانب آمریکا ،تحریم های این کشور سد بزرگی در تامین کاالهای ضروری مورد نیاز برای
مبارزه با همه گیری کرونا و دیگر معضالت بهداشتی و سالمتی کشور است.
وزیر کشور:

دفاع از حاکمیت ،قدرت ،امنیت و منافع ملی یک اصل است

وزیر کشور گفت :دفاع از حاکمیت ،قدرت ،امنیت و منافع ملی یک اصل است و همه ملت
ایران رکن اساســی قدرت ملی هستند .عبدالرضا رحمانیفضلی در نشست ویدئو کنفرانسی
کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور با استانداران و روسای شورای پدافند غیرعامل استانها
اظهارداشت :دفاع از حاکمیت ،قدرت ،امنیت و منافع ملی یک اصل است و این را همه قوانین
پذیرفتند و وظیفه ما هم به عنوان یک جزئی از حاکمیتهای ملی جهانی همان است که از
کشــورمان در مقابل هر نوع اقدام و عملی که منافع ملی ما را به خطر بیندازد دفاع کنیم و به
قول مقام معظم رهبری مصون نگه داریم .وزیر کشور افزود :این جزو واجبات حاکمیتی است
و هر چقدر ما در این زمینه در عمل کوتاهی یا سهلانگاری کنیم یا نادیده بگیریم در مقابل
خسارتهای بسیار زیادی که به ما وارد خواهد آمد ،نمیتوانیم در درگاه خداوند متعال و ملت
ایران و شهدا و امام پاسخگو باشیم.

مجازی در بورس تشکیل شد ،اظهار کرد :با رصد فضای مجازی در
صورت لزوم ،برخوردهای قهری هم انجام می شود .همچنین سازمان
بورس و اوراق بهادار با همکاری صدا و ســیما و به منظور ارتقای
سواد مالی و فرهنگ سازی در شبکه های آموزش و ایران کاال برنامه
هایی را در حال اجرا دارد.
بازارگردانی اصولی و تعادل در بازار
رئیس ســازمان بورس تصریح کرد :بعد از افت قیمت ها در بازار
ســرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جــدی دنبال کردیم ،زیرا
بازارگردان باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست
اقدام مناســب را انجام دهد ،در بازار سرمایه از  ۳۳۰شرکت۱۸۰ ،
شــرکت قرارداد بازار گردانی را امضا کرده اند .برای رســیدن بازار
ســرمایه به یک تعادل باید این موضوع به طور جدی دنبال شــود،
حدود  ۲۰شــرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که ســازمان
بورس اعالم کرده شرکت های متخلف مستوجب جریمه های مالی
و برخورد هستند؛ اگر بازارگردان ها به صورت کامل در بازار سرمایه
فعال شوند می توان شاهد تعادل در بازار بود.
وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی ،اظهار کرد :این گزارش
بســیار خوب می تواند به بورس و بازار ســرمایه کمک کند ،بازار
سرمایه در  ۲ســال اخیر رشد و توسعه داشته مخصوصا در ابتدای
امسال ،اما زیرســاخت های آن هنوز با این رشد کامال تطبیق پیدا
نکرده است.
رتبه بندی در بازارسرمایه انجام می شود
رئیس ســازمان بورس بیان کرد :در مورد ساختار سازمان بورس و
توسعه ساختار سازمانی ،طرحی را آماده و در شورای عالی بورس
تصویب و به هیات وزیران به منظور ارسال کردیم.
وی ادامه داد :رتبهبندی ذاتی در بازار ســرمایه وجود دارد .تابلوهای
مختلفی در بازار ســرمایه وجود دارند که سرمایه گذار می تواند با
توجه به آن ،تصمیم گیری کند ،برای مثال ،سهام داران هنگام خرید
سهام شــرکت های بازار پایه ،بیانیه ریسک را امضا می کنند که به
نوعی رتبهبندی شــرکت در بازار ســرمایه مشخص می شود .این
موضوع به شرکتها هر روز اعالم میشود و اینکه نسبت قیمت به
سود شرکتها چه تغییری میکند و ویژگیهایی که این شرکتها در
تابلو دارند .اگر یک شرکتی شرایط احراز یک تابلو را از دست بدهد
از آن تابلو حذف میشود.
دکتر قالیباف اصل در ادامه با اشاره به احراز هویت اشخاص حقوقی
مطرح کرد :معالمالت اشــخاص حقوقی که باالی یک درصد در
شــرکتها سهام دارند ،در بازار ســرمایه اعالم میشود و اطالعات
شرکتها در اختیار بازار سرمایه قرار دارد.
افشای صورتهای مالی سازمان در شورای عالی بورس مطرح
و تصویب شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به لزوم سرمایه گذاری
غیرمستقیم افرادی که آشنایی کافی با بازار سرمایه ندارند ،تصریح کرد:
سازمان بورس و اوراق بهادار تالش کرده تا فرهنگ سرمایهگذاری
غیرمستقیم را توسعه دهد و با همکاریهایی که با صدا و سیما داریم
و فعالیتهایی که در فضای مجازی جریان دارد ،تا بتوانیم آموزش
و فرهنگ سازی را در فضای مجازی هم ایجاد کنیم .امسال در مورد

سرمایهگذاری غیرمستقیم ابتدای سال مجوز سبدگردانی ما  ۱۸عدد
بود و امسال مجوز سبدگردانها به  ۳۰عدد رسیده است ضمن اینکه
 ۲۰مجوز جدید هم صادر کردهایم و سازمان بورس موافقت اصولی
آن را داده است و قاعدتا آنها که مجوز گرفتهاند میتوانند کارهای آن را
انجام دهند و در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کنند.
وی تأکید کرد :موضوع افشــای صورتهای مالی ســازمان را در
شــورای عالی بورس مطرح و مصــوب کردیم و در تارنمای خود
سازمان بورس این اطالعات منتشر خواهد شد .همچنین الیحه 100
ماده ای ارتقای قانون بازار سرمایه تهیه شده که طی روزهای آینده به
دولت تقدیم می شود.
دکتر قالیباف اصل ادامه داد :مصوبات شــورای عالی بورس هم از
طریق سایت های سازمان و همچنین در پایگاه قوانین و مقررات بازار
سرمایه قابل دسترس و در اختیار همگان است.
با متخلفین فضای مجازی برخورد میشود
وی با اشــاره دوباره به موضوع فضای و رصد آن ،تصریح کرد :در
حال حاضر تعداد قابل توجهی از کانالها و سایتهایی که تخلف
کرده و اخالل در بازار سرمایه ایجاد کردهاند توسط سازمان به مراجع
ذیربط معرفی شده اند .اما گاهی جرائمی که برای کسانی که اخالل
در بازار ســرمایه ایجاد میکنند با اخالل و تخلف و جرمی که انجام
میدهند سازگاری ندارد .در الیحهای که در سازمان بورس تهیه شده
این موضوع دیده شده است و اگر این موضوع تبدیل به قانون شود
میتواند ابزار نظارتی را در اختیار سازمان بورس قرار دهد.
دکتر قالیباف اصل در ادامه به کاهش کارمزد ارکان بازار از معامالت
سهام اشــاره کرد و افزود :از ابتدای سال این کار را انجام دادهایم و
پیشنهادی را به شــورا بردیم که  ۵۰درصد کارمزد سازمان بورس،
شرکت بورس تهران و سازمان فرابورس ایران و کارگزاریها ،شرکت
فناوری و شرکت سپردهگذاری مرکزی کاهش پیدا کند .از این رقم
 ۲۰درصد از  ۵۰درصد به ســرمایهگذار داده شــد و  ۳۰درصد در
صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار شارژ میشود که سرمایهای
که در اصل بازار به آن نیاز دارد که تعادل در آن ایجاد شود و صندوق
توسعه و صندوق تثبیت میتوانند کمک کنند اما چون از ابتدای تیرماه
این کار صورت گرفت ،این عدد در حال حاضر قابل توجه نیست
ولی در آینده میتواند به تعادل بازار کمک کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان از تالشها و زحماتی
که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته ،تشکر کرد.
تجمع سهامداران مقابل مجلس
در حالی که جلسه علنی مجلس برای حمایت از بازار سهام در حال
برگزاری بود ،جمعی از سهامداران در مقابل مجلس تجمع کردهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو ،جمعی از سهامداران در مقابل مجلس
شــورای اسالمی تجمع و نســبت به وضعیت بازار سهام اعتراض
میکنند.
گفتنی اســت که در دو ماه اخیر وضعیت بازار سهام منفی است و
همین موضوع باعث شده تا به اخبار مثبت واکنش مثبت نداشته باشد.
به همین منظور در جریان جلسه علنی امروز مجلس برای حمایت از
بازار سهام موضوعات قیمتگذاری فوالد و نرخ سود بانکی مد نظر
کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

توهین به مسلمانان سوءاستفاده فرصتطلبانه از آزادی بیان است
وی ادامــه داد« :توهین به  ۱.۹میلیارد مســلمان -و
مقدسات آنها -به واسطه جنایات شنیع این افراطگرایان،
سوءاســتفادهای فرصتطلبانه از آزادی بیان اســت.
اینچنین اقداماتی تنهــا بر آتش افراطگرایی میدمد».
به گزارش ایرنا ،نشــریه فرانسوی «شارلی ابدو» طی
روزهای گذشته کاریکاتورهای توهینآمیزی را نسبت
به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسالم (ص) منتشر کرد
که با حمایت رئیسجمهور فرانسه همراه شد.
«امانوئل مکرون» رییسجمهور فرانسه یکشنبهشب
در پیامی توییتری نوشت :ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.

ما با روحیهای صلحجویانــه به همه تفاوتها احترام
میگذاریــم .ما گفتار نفرتپراکنانــه را نمیپذیریم و از
گفتوگوی عقالنی دفاع میکنیم .ما همیشه در طرف
کرامت انسانی و ارزشهای جهان شمول خواهیم ماند.
مکرون پــس از قتل یک معلم تاریــخ در پاریس که
تصاویر موهن از پیامبر اسالم (ص) را در کالسهای
درس به نمایش میگذاشــته ،ضمن حمایت از انتشار
چنیــن تصاویری ،به بهانه آزادی بیــان تاکید کرد که
کشــورش به پشــتیبانی از انتشــار این تصاویر ادامه
خواهد داد.

سخنگوی وزارت بهداشت:

تداوم رکورد شکنی فوتی های روزانه کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۵۷۴هزار
و  ۸۵۶نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ۳۳۷
نفر از بیماران کرونایی تعداد جان باختگان کرونا در کشــور به  ۳۲هزار و ۹۵۳
نفر رسیده است.
به گزارش ایرنا ،سیما سادات الری درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس
کرونا و موارد فوت ناشــی از ابتال به کووید  ۱۹در کشور بیان کرد :از روز یک
شنبه تا روز دوشنبه  ۵آبان  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۵ ،هزار
و  ۹۶۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۱۳۵
نفر از آنها بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به
 ۵۷۴هزار و  ۸۵۶نفر رسید.
وی ادامه داد :متاســفانه در طول این مدت ۳۳۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۳۲هزار و  ۹۵۳نفر رسید.
الری افزود :خوشبختانه تاکنون  ۴۵۹هزار و  ۲۵۰نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۹۸۲نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
معاون وزیر بهداشــت گفت :تاکنون چهار میلیون و  ۷۵۳هزار و  ۳۵۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی بیان کرد :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی،
سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزســتان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری،
البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند .اســتانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
وضعیت کرونا در استان لرستان
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان لرستان
اظهار کرد :پس از گذر از خیز جدی بیماری در تیر ماه امسال ،از اوایل شهریور
ماه نمودار موارد ابتال و بســتری روزانه در استان لرستان دوباره روند افزایشی
گرفت و شــیب صعودی موارد ابتال و بستری به شکل نگران کنندهای در حال
امتداد است.
وی افزود :هم اکنون شهرســتان چگنی در این استان در وضعیت خطر متوسط،
شهرستانهای بروجرد و رومشــکان در وضعیت هشدار و بقیه شهرستانهای
استان یعنی هشت شهرستان دیگر در وضعیت قرمز بیماری کووید  ۱۹قرار دارند.
در این بین شهرســتان الیگودرز ،پل دختر ،دورود و کوهدشت در فهرست ۴۳
شهرستان بحرانی کرونا قرار دارند.
میزان استفاده از ماسک
الری گفت :میزان استفاده از ماسک توسط مردم استان لرستان در مراکز و اماکن
عمومی  ۷۵درصد و در وســایل نقلیه عمومی درون و برون شهری  ۶۵درصد
گزارش شده است.

دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

ظریف:

وزیــر امور خارجه تاکید کــرد :توهین به  ۱.۹میلیارد
مســلمان  -و مقدسات آنها -به واسطه جنایات شنیع
افراطگرایان ،سوءاستفادهای فرصتطلبانه از آزادی بیان
است.
به گزارش اداره کل اطالعرســانی و امور سخنگویی
وزارت امور خارجه« ،محمدجواد ظریف» در حساب
کاربری خود در توییتر نوشــت« :مسلمانان ،قربانیان
اصلــی «فرقه نفرت» [وهابیت] هســتند؛ فرقهای که
رژیمهای استعمارگر به آن قدرت بخشیدند و توسط
عمالشان به همهجا صادر کردند».

جهاناقتصاد

میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
وی ادامه داد :بیشترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در این استان در ادارهها و
سازمانهای دولتی و کمترین میزان رعایت در پاساژها و آرامستانهای استان است.
موارد بستری و مرگ به علت کرونا
معاون وزیر بهداشــت بیان کرد :در هفته گذشته ،بروز موارد مثبت بستری در استان
لرستان حدود  ۴۳نفر به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت گزارش شده که نرخ بروز در
این شاخص با اختالف قابل توجهی باالتر از میانگین کشور است .همچنین بروز موارد
مرگ و میر ناشی از بیماری در این استان ۳۰ ،نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت
گزارش شده که میزان بروز در این شاخص نیز باالتر از میانگین کشوری است.
وی افزود :در حال حاضر تعداد  ۳۸۱بیمار قطعی مبتال به کووید  ۱۹در بیمارستانها و
مراکز درمانی استان لرستان بستری هستند که تعداد  ۸۸نفر از این افراد به علت شرایط
بالینی نامناسب در بخش مراقبتهای ویژه حضور دارند.
اعمال محدودیتهای کرونایی
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :بر اساس پیشنهاد کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی مقابله با کرونا و مصوبه این ستاد ،از امروز اعمال محدودیتهای شغلی در
 ۴۳شهرستان کشور که با وضعیت حاد و خطرناک بیماری مواجه هستند آغاز شده و
فعالیت مشاغل گروههای دو و سه و چهار در شهرستانهای اعالم شده به مدت یک
هفته ممنوع است.
وی ادامه داد :همچنین از امروز تا پایان آبان ،حضور کارکنان دولت ،دستگاههای اجرایی
و نهادها و موسسههای عمومی مستقر در کالنشهر تهران به میزان  ۵۰درصد کاهش
یافته و مقرر است که با بهره گیری از روشهای الکترونیک و انجام دورکاری ،در ارائه
خدمات به شهروندان وقفهای حاصل نشود.
الری بیان کرد :امیدواریم با نهادینه شدن حس مسئولیت پذیری اجتماعی در مردم و
عمل به توصیههای بهداشتی و همچنین تقویت و تداوم همکاریهای بین دستگاهی در
اعمال محدودیتها و نظارتهای الزم بر اجرای صحیح پروتکلهای بهداشتی شاهد
توقف روند رو به رشد بیماری در کشور باشیم.

در طول چندین قرن جهان اســام در راس تمدن بشــری قرار داشــت .بسیاری از
مسلمانان در آن دوران بر این باور بودند که اسالم خود یعنی تمدن و بیرون مرزهای
آن فقط کافرند و بربرهای وحشــی .در قرون وسطی این باور تا حدودی به واقعیت
نزدیک بود .از نظر مسلمانان آن زمان مسیحیت به امپراطوری بیزانس خالصه می شد
که هر روز ضعیف تر شــده و در نهایت در سال  1453میالدی با تسخیر قسطنطنیه،
استامبول کنونی توســط امپراطوری عثمانی فرو پاشید .در قرن هفتم میالدی ارتش
اسالم سوریه ،فلســطین ،مصر و شمال آفریقا را فتح کرد .در قرن هشتم عرب های
مسلمان اسپانیا و پرتغال را فتح و فرانسه را اشغال کردند .در ادامه این فتوحات ،لشکر
اسالم در قرن نهم میالدی ،جزیره سیسیلی را تسخیر و ایتالیا را به اشغال درآورد .در
این نقطه از تاریخ بود که اروپاییان به فکر چاره افتادند و تا پایان قرن یازدهم مسلمانان
را از سیســیلی بیرون راندند .حدود  8قرن پس از اولین فتح اســپانیا توســط لشکر
اسالم ،اروپاییان مسیحی موفق شدند سرزمین های خود را پس گرفته و راه را برای
لشکرکشی به آفریقا و آسیا هموار کنند.
در اوج قدرت اســام ،تنها تمدن چین با جهان اســام قابل مقایسه بود لیکن توجه
آنها به منطقه آســیای شرقی و نژاد زرد محدود می شد .در این مرحله از تاریخ ورق
برگشــت و اروپاییان ابتدا در علوم و فناوری و ســپس فرهنگ ،توســعه یافته و از
مسلمانان پیشی گرفتند و در این دوران جهان اسالم در خواب غفلت به سر می برد،
به طوریکه تا اواخر قرن هجدهم تنها یک کتاب به یکی از زبانهای رایج در خاورمیانه
ترجمه شد که آن هم در ارتباط با درمان بیماری سیفلیس بود.
در این دوران رنسانس و انقالب فناوری سرتاسر اروپا را در نوردید ،درحالی که جهان
اسالم در خود فرو رفته و بر برتری خود اصرار می ورزید.
در پی ضعف نســبی قدرت نظامی جهان اسالم در قرن هجدهم میالدی ،کشورهای
پرتغال و هلند موفق شدند با اســتفاده از نیروی دریایی خود پایگاه هایی در دریا و
خشــکی در منطقه تحت نفوذ امپراطوری عثمانی ایجاد کنند و با مشــاهده ناتوانی
جهان اسالم در مقابله با نیروی نظامی قدرت های اروپایی ،در سال  ،1798نیروهای
فرانسوی به فرماندهی ژنرال جوانی به نام ناپلئون بناپارت موفق به فتح مصر شدند .در
اینجا بود که ورق تاریخ برگشت و پیامی واضح و بلند مبنی بر اینکه قدرت و عظمت
از شرق نزدیک به غرب در حال حرکت است ،درجهان پیچید.
در این مقطع بود که جهان اسالم تا حدودی به خود آمده و در قرون نوزدهم و بیستم
به فکر یافتن دالیل پیشرفت غرب افتاد .جواب نهایی اقتصاد و سیاست و به عبارت
دیگر ثــروت و قدرت بود .اقتصاد و به طور خاص صنعت مولد اصلی ثروت و در
نهایت قدرت نظامی تشخیص داده شد .در دوران انقالب صنعتی ،کشورهای منطقه
موفق نشــدند در زمینه های سرمایه گذاری ،ایجاد اشــتغال ،بهره وری و در نهایت
صادرات و کســب درآمد به موفقیت چندانی دست یابند .حتی 20سال پیش ،طبق
اعالم صندوق بین المللی پول صادرات جهان عرب به جز نفت کمتر از کشور فنالند
با جمعیتی  5میلیون نفری بود.
بیش از  200ســال از آن ورق خوردن تاریخ و فتح مصر توسط ناپلئون می گذرد و
اینک احساس می شود دوباره تحولی شگرف در جریان است .زایشی که از هر نظر
جهانیان را تحت الشعاع قرار داده و این بار مرکز ثقل جهان برای حرکت از غرب به
شرق دور آماده می شود.
این تحول تاریخی را می توان در اوج سادگی با یک فنجان قهوه بیان کرد .قهوه ابتدا
در اتیوپی به عمل آمده و از طریق عربستان ،مصر ،سوریه و ترکیه راه خود را به اروپا
باز کرد .نیشکر نیز ابتدا در ایران و هندوستان کشت شده و برای مدتی طوالنی قهوه و
شکر از خاورمیانه به اروپا صادر می شد .اما استعمارگران پی بردند که می توانند این
دو محصول را به ارزانی در مستعمرات خود کشت کنند و طولی نکشید که اروپاییان
قهوه و شــکر به مناطق زیر سلطه امپراطوری عثمانی صادر می کردند .در پایان قرن
هجدهم میالدی ،فنجان قهوه شیرینی که یک ترک یا عرب سر می کشید ،به احتمال
زیاد قهوه آن در مستعمرات اسپانیا در آمریکای جنوبی و شکر آن نیز در مستعمرات
فرانســه یا بریتانیا در جزایر کارائیب کشت شده بود و تنها آب جوش آن محصول
داخلی بود .در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و با ورود شرکت های اروپایی
به منطقه ،حتی همان آب جوش هم بدون دخالت و منفعت غربی ها نبود.
ریشــه های این تحول عظیم و تاریخی ویروس ناچیزیست که حتی دیده نمی شود
ولی در کمال ناباوری بر آن اســت که ســلطه جهانی تمدن غرب را به پایین بکشد.
تاریخ تکرار می شود ،همان طور که جهان اسالم انتقال قدرت جهانی به غرب را با
تمام وجود نظاره می کرد ولی نمی خواست با واقعیت کنار بیاید.
الرنس ســامرز ،اقتصاددان و نایب رئیس پیشین بانک جهانی پیش بینی می کند که
هزینــه های مرتبط با بیماری کووید  19در آمریکا می تواند به  %90تولید ناخالص
داخلی این کشــور یعنی رقمی معادل  16هزار میلیارد دالر و یا  200هزار دالر برای
هر خانوار برسد.
ادامه در صفحه ۴

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 :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 :

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.

