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سال بیست و نهم
شماره 7566

تصمیمات مهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد تقویت بازار سرمایه

از ارائه سهام تشویقی تا اعطای اقامت به سرمایه گذاران خارجی

هیات دولت در جلســه دیروز تصمیمات مهمی برای حمایت
از بازار ســرمایه و توسعه بسترهای سرمایهگذاری در بورس و
پشتیبانی از تامین مالی طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری در
بنگاههای اقتصادی کشور اتخاذ کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری ،دویست و
همزمان با آتش افروزی رسانه سعودی و سونامی تخریب ظریف
از ســوی منتقدان ،بهتر آن است که درباره زمان انتشار فایل صوتی،
منبع منتشرکننده ،شخص یا گروه ارسال کننده نفوذی ،امکان وجود
اختالف نظر میان مســئوالن و در نهایت ،هوشیاری در برابر میدان
داران این رویداد بیشتر تامل کرد.
به گزارش ایرنا ،انتشــار فایل صوتی تقطیع شــده از گفت و گوی
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در تلویزیون معلوم الحال
ایران اینترنشــنال موج تازه ای از تخریبها علیه وی و دولت به راه
انداخته است .بخشهای تقطیع شده سخنان ظریف شامگاه یکشنبه
پنجم اردیبهشت منتشر شد و چون مائده ای آسمانی! از سوی منتقدان
داخلی و خارجی رییس دستگاه دیپلماسی مورد توجه قرار گرفت.
فایل منتشــره به گونهای تقطیع شده بود که نشان از یک درگیری و
اختالف نظر عمیق ظریف با سردار شهید «قاسم سلیمانی» داشت
و همین کافی بود تا سیلی از هشتگها علیه ظریف در شبکه های
اجتماعی از سوی مخالفانش به راه بیفتد.
ساعاتی بعد «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امورخارجه در
واکنش به این اقدام گفت« :فایل صوتی منتشر شده از دکتر ظریف
یک فایل تقطیع شده و گزینشی از یک گفت و گوی داخلی  ۷ساعته
است .یک ذوقزدگی در برخی از رسانهها برای تقطیع صحبتهای
ظریف دیده شــد ولی این گفت و گو باید کلی دیده شود .اتفاقی
که افتاد ،اتفاقی غیرقانونی بود .مســئوالن ایران در فضای مباحث
کارشناســی ،صریح ،پویا و شفاف هستند ولی تصمیمات عالی و
اجماعی انجام میشود و هیچ کس هم از تحلیل مبرا نیست».

جهاناقتصاد

بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه
مباحث جلسات قبلی این ســتاد به بحث و بررسی وضعیت
بازار سرمایه اختصاص داشت و پیشنهادهای مطرح شده برای
ابزارهای حمایتی از ســهامداران خرد بررســی و تصمیمات
مهمی به منظور حمایت از بازار ســرمایه و توســعه بسترهای

سرمایهگذاری در بورس و پشــتیبانی از تامین مالی طرحهای
توسعهای و سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی کشور اتخاذ
شد.
این تصمیمات برای تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا ارائه خواهد شد.
براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه ،به خریداران صندوق
قابل معامله پاالیش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت
خریداری کرده و بعدا به دلیل نوســانات متحمل زیان شدهاند،
از واحدهای سرمایهگذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام
تشویقی داده خواهد شد.
همچنین براساس این مصوبات ،در راستای مصوبه تخصیص
یک درصد منابع خالق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار ،مقرر
شد منابع ریالی معادل  ۲۰۰میلیون دالر از مصوبه مذکور توسط
بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت شود.
در این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین تصویب
شــد که ممنوعیت اعطای تســهیالت بانکی به شرکتهای
سرمایهگذاری ،هلدینگهای سرمایهگذاری و کارگزاری برای
حمایت از بازار و توسعه سرمایهگذاری آنها در سهام لغو ،شود.
اعطای اقامت  ۵ساله به سرمایه گذاران خارجی بورس
براســاس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایهگذاری ،به
سرمایهگذاران خارجی که طبق ضوابط ۲۵۰ ،هزار دالر در بازار
بورس ســرمایه گذاری کنند ،اقامت  ۵ساله جمهوری اسالمی
ایران اعطا میشود.
بر این اساس  ۸۰درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام

سونامی تامل برانگیز تخریب ظریف
انتشار مصاحبه ای در قالب تاریخ شفاهی ایران که به دلیل محتوایش
قرار نبود به این زودی منتشــر شــود ،موجب شــد افرادی نظیر
«محمدعلی ابطحی» رییس دفتر رییس دولت اصالحات انتشار فایل
صحبت خصوصی ظریف را کاری مثل دزدیدن اسناد هستهای توسط
اسراییل توصیف کنند و «جلیل رحیم جهان آبادی» عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس ،انتشــار آن را با هــدف ضربه زدن به مذاکرات
وین و استیضاح رییس دستگاه دیپلماسی و تکمیل کننده تخریبهای
اخیر در نطنز و سایر آسیبها به منافع ملی کشور دانسته و خواستار
هوشیاری در این زمینه شوند .با فرونشست خشم اولیه منتقدان به دلیل
تحلیل براساس فایل تقطیع شده باید این پرسشها پاسخ داده شود که
با این اقدام ،شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» در مقطع کنونی که
دو رویداد مهم مذاکرات هستهای و انتخابات ریاست جمهوری در
حال تالقی هستند ،به دنبال چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به
گردانندگان این رسانه پرداخت .تلویزیون ایران اینترنشنال در بخشی
از وب سایت ،خود را یک رسانه خصوصی و مستقل از لندن اعالم
کرده است که بزرگترین اتاق خبر رسانههای فارسیزبان و با بیشترین
تعداد خبرنگار در مهمترین نقاط دنیا را داراست؛ پرسش اما این است
که از کجا و با چه منبعی ،یک رسانه مستقل و خصوصی هزینه تامین
بزرگترین اتاق خبر رسانههای فارسی زبان و بیشترین خبرنگار را در
شهر گرانی مانند لندن تامین میکند؟!

چهارسویسیاست
از نقش محوری عراق در منطقه استقبال میکنیم

االعرجی:

تفاهم مصر ،ترکیه ،عربستان و ایران به سود منطقه است

مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با سفیر مصر در بغداد بر اهمیت تفاهم میان مصر و ترکیه و
عربستان و ایران تاکید کرد .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری نینا ،قاسم االعرجی ،مشاور
امنیت ملی عراق با ولید محمد اسماعیل ،سفیر مصر در بغداد دیداردر رابطه با روابط دوجانبه
وآخرین تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه بحث ورایزنی کردند.
االعرجی در این دیدار تاکید کرد :تفاهم میان مصر و ترکیه و عربستان و ایران مهم و به سود
منطقه اســت .وی خاطرنشان کرد :مردم منطقه از جنگ و بحران خسته شده اند و خواستار
ثبات و پیشرفت است.
دو طرف در این دیدار بر اهمیت ثبات و خروج از بحران تاکید کردند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

نماینده ویژه ایران برای ادامه مذاکرات به وین بازمیگردد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت :رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران با تیمش
به وین بازمی گردد تا این هفته دور سوم مذاکرات را شروع کند.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا ،ند پرایس سخنگوی
وزارت امور خارجه این کشور در کنفرانس خبری شب گذشتهاش در پاسخ به این سوال که
درباره رخ دادهای این هفته مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین چه نظری دارد و اتفاقات
بعدی چه خواهند بود ،گفت :درباره این که چه اتفاقی قرار است بیفتد ،رابرت مالی نماینده
ویژه ایران اوایل این هفته به وین باز می گردد .ما دو دور مذاکره را تکمیل کرده ایم .رابرت مالی
با تیمش به وین باز می گردد تا این هفته دور سوم مذاکرات را شروع کند.
او در پاسخ به این که مذاکرت چه مدت طول خواهد کشید و آیا انتظار نهایی شدن چیزی را
در این دور از مذاکرات دارد یا نه ،بیان کرد :فکر می کنم هفته گذشته از مقامات وزارت امور
خارجه شنیدید که راهی طوالنی در پیش داریم .حداقل ما فکر می کنیم که مسیری طوالنی
باشد .فکر می کنم چیزی که هفته پیش گفتم ،این که احتماال مسیری که پیش رو داریم از
مسیری که پشت سر گذاشته ایم طوالنی تر است ،امروز هم درست است .باید دید که رابرت
مالی و تیمش در میدان مذاکره در وین به چه چیزی دست می یابند.
به گزارش ایســنا ،مذاکرات هیات های مذاکره کننده ایران و  ۴+۱در وین که همزمان هیات
مذاکره کننده آمریکا نیز به طور غیرمستقیم در جریان روند گفت وگوها قرار میگیرد ،روز سه
شنبه از سر گرفته می شود.
هیات مذاکره کننده هستهای کشورمان به سرپرستی سید عباس عراقچی روز دوشنبه برای ادامه
مذاکرات راهی وین شد.
رایزنیها و مذاکرات دو جانبه هیات ایران با هیاتهای مذاکره کننده در گروه  ۴+۱نیز ادامه
خواهد داشــت .این مذاکرات روز سه شنبه در حالی از سرگرفته می شود که هیاتها نتایج
مذاکرات در آخرین دور را برای تصمیمگیری به پایتخت هایشان برده بودند و اکنون باید دید
که با تصمیمات تازه اتخاذ شده مذاکرات برای احیای برجام ادامه می یابد یا خیر.
بر اساس آخرین بیانیه نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برجامی ،پیشرفت در دو هفته اخیر
حاصل شده است اما کارهای دشوار بیشتری مورد نیاز است.

ســهم و دامنه هر کدام از این نیروها (نظامی و دیپلماسی) بر عهده
مقامات ارشد نظام و شورای عالی امنیت ملی است و هر بخش باید
بر اساس شرح وظایف تعیین شده ،ماموریت خود را انجام دهند.
عطاپور افزود :به عنوان مثال دولت هایی چون آمریکا ،روسیه ،فرانسه،
ترکیه هرکدام در سوریه و لیبی حضور نظامی میدانی دارند؛ در عین
حال کادر وزارت خارجه آنها نیز فعالیت خود را انجام می دهند و از
توفیقات در عرصه میدانی برای پیشبرد دیپلماسی استفاده می کنند،
همچنان که موضع برتر ما در عراق و سوریه در مقابله با تروریست
های داعش ،قدرت چانه زنی دیپلمات های ما را در مذاکرات هسته
ای تقویت و ســنگ اندازی های روسیه را برای توافق برجام خنثی
کرد .فعال سیاسی و روزنامه نگار ارومیه ای اظهار داشت :اگر بدین
شکل به مصاحبه دکتر ظریف نگاه کنیم بارقه هایی از هوش سیاسی
نظــام و رهبری را در عرصه های دیپلماســی و حضور میدانی در
خاورمیانه شاهد هســتیم .وی با بیان اینکه باید به ابن مصاحبه در
چارچوب منافع ملی نگاه شود ،گفت :اکنون مذاکرات وین را باید
دســتگاه دیپلماسی مدیریت بکند تا در اســرع وقت ،تحریم های
ظالمانه آمریکا و فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.
وی ادامهداد :هر نوع تضعیف دســتگاه دیپلماســی و دکتر ظریف
برخالف منافع ملی است.
ظریف :نگران خدا و مردم باشید
وزیر امور خارجه با انتشار صوتی در صفحه اینستاگرام خود گفت:
"من معتقدم کار برای تاریخ نکنید چون خطاب به تاریخ میگویم.
خیلی نگران تاریخ نباشید نگران خدا و مردم باشید".

واکسن ،تاریخ وسیاست

ظریف:

وزیر امور خارجه در حساب توییتری خود با اشاره به دیدار و گفت وگوهای خود با مقامات و
شخصیتهای عراقی نوشت :از نقش محوری عراق در منطقه استقبال میکنیم.
به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف روز سهشــنبه در توییتر نوشت :گفت وگوهای عالی در
عراق با برهم صالح رییس جمهوری ،مصطفی الکاظمی نخست وزیر ،محمد الحلبوسی رییس
مجلس ،فواد حســین وزیر خارجه و رهبران ارشد جریانهای سنی و شیعی؛ اولویت ایران
همســایگان آن اســت .وزیر امور خارجه افزود :ما از نقش محوری عراق در منطقه استقبال
میکنیم.
ظریف گفت :دیدارهای بیشتر امروز در بغداد و اربیل انجام خواهد شد.
وزیر امور خارجه که امروز دیدارهای زیادی با مقامات سیاسی عراق همچون رییس جمهور،
نخست وزیر ،رییس پارلمان و وزیر خارجه عراق داشت با خمیس الخنجر و تنی چند از دیگر
رهبران سیاسی و سران عشایر اهل سنت عراقی هم مالقات داشت.
سفر ظریف به عراق عالوه بر رسانههای این کشور در سطح منطقه و بین الملل هم بازتاب
گسترده داشته و با اهمیت زیاد دنبال میشود.

مقابل هم قرار دادن سرداران دیپلماسی و دفاع ،آب ریختن در
آسیاب دشمن است
فعال سیاسی و روزنامه نگار ارومیهای هم در این باره گفت :رو در رو
قرار دادن سردار دیپلماسی و سردار دفاع از امنیت ملی ،عملی مذموم
گ عطاپور" ایرنا با اشاره
و آب ریختن در آسیاب دشمن است" .هوشن 
به فایل صوتی منتشر شده از گفتگوی محرمانه محمدجواد ظریف
وزیر امورخارجه ،افزود :شکی نیست که منابع انسانی به ویژه مدیران
و سرداران پرورش یافته در مکتب انقالب اسالمی که در عرصه های
سیاست داخلی و خارجی و میدان جهاد و شهادت امتحان خود را
پس داده و اعتماد مردم و رهبری را جلب کرده اند ،ثروت های یک
ملت هستند و این قبیل شخصیت ها باید فراتر از جناح ها و گروه
بندی های رایج ،ارزش گذاری شوند .وی اظهار داشت :سردار شهید
قاسم ســلیمانی و دکتر محمد جواد ظریف از چنین ویژگی هایی
برخوردار هســتند .وی ادامهداد :اکثر رسانه های معاند با پخش این
مصاحبه ،ســخنان ظریف را در راستای برنامه های نظام برای گرم
کردن تنور انتخابات تحلیل کرده و ایشان را مورد حمله خبری قرار
داده اند .فعال سیاسی و روزنامه نگار ارومیه ای ادامه داد :برای تامین
و حفظ منافع ملی همه قدرت های جهانی هم از قدرت دیپلماسی و
هم حضور میدانی  -نظامی بهره می برند؛ تصمیم گیری برای تعیین

در سال  ۱۴۰۰به عنوان آورده دولت برای حمایت از بازار سهام
و تشویق سرمایهگذاری در این حوزه به حساب صندوق تثبیت
بازار واریز شود.
صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکتهای بورسی
که به حســاب افزایش سرمایه منظور شــود با هدف ترغیب
شرکتهای بورسی به افزایش سرمایهگذاری و توسعه شرکتها
از دیگر تصمیمات امروز ستاد اقتصادی دولت بود.
امهال مالیاتی یک ســاله  ۵۰درصد مبلغ خرید شرکتهایی که
نســبت به خرید سهام خودشــان یا زیرمجموعهشان با هدف
حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شــورای عالی بورس اقدام
میکنند ،از جمله تصمیمات مهم اتخاذ شده در این جلسه بود
که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
اجرایی خواهد شد.
معافیت بانکها و موسسات اعتباری که در راستای حمایت از
بازار سرمایه ســهام خریداری کنند یا اموال و داراییهای مازاد
خود را به ســهام تبدیل کنند از شمول ماده  ۱۶و  ۱۷قانون رفع
موانع تولید و جرائم ناشی از آن ،فراهم شدن امکان سرمایهگذاری
صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به عنوان اصالح اساسنامه
این صندوق ،که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش
داراییهای این صندوق برای نسلهای آینده خواهد داشت ،از
دیگر تصمیمات امروز ســتاد بود .ســتاد هماهنگی اقتصادی
همچنین به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار اجازه داد تا
سقف  ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر
و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته شود.

یاسر هاشمی

میگویند یک واژه فرانســوی اســت و در واقع برای هر بیماری ،از میکروب ضعیف
شــده همان بیماری ساخته می شــود .معادل این واژه در زبان فارسی «مایه» است و
واکسیناسیون را «مایه کوبی» می خوانند .هرچند بعضی ها سیر تدریجی ساخت کلمه
واکســن را برگرفته از واژههای کهن « َوزَن»َ « ،و َژن»« ،ا َ َجن»« ،آجین»َ « ،درزَن » و
نهایت ًا سوزن می دانند؛ اما آنچه در تاریخ استفاده بشر از واکسن آمده ،برای پیشگیری،
بهبود و درمان بیماری های عفونی از طریق ایجاد ایمنی در بدن بوده و می گویند اولین
بار «ادوارد جنر»  ,یک پزشک انگلیسی برای درمان پسری که مبتال به بیماری آبله گاوی
بود ،واکسن مقابله با آن را ساخت.
از انواع واکسن های باکتریایی و ویروسی می گذریم که نه در این مقاله می گنجد و نه
نگارنده تخصصش را دارد؛ آنچه مرا بر آن داشت که در این باره دست به قلم ببرم؛ اوالً
مرگ به قول مســئولین؛ سه رقمی روزانه هم وطنانم و ثانی ًا نشستن این واژه در صدر
اخبار سیاسی جهان به خصوص ایران است ،به گونهای که امروزه از تما م رسانه ها و در
هر شهر و روستا  ،هرجا حتی دو نفر برای هر موضوعی با هم بنشینند  ،؛ موضوع واکسن
در گفتگوها جا باز میکند ؛ که البته واکسن در ایران تاریخی شنیدنی و خواندنی دارد.
بیماری های عفونی واگیردار همیشه ایرانیان را رنج میداد و بزرگان پزشکی ایران اگرچه
فحول دانشمندان این رشته در دنیا بودند؛ اما یا در موضوع ساخت واکسن ها ورود پیدا
نکردند و یا همه واکسن ها مثل واکسن کوئید  ۱۹پیچیده و زمانبر بوده است تا اینکه
 ۱۰۲سال پیش؛ یعنی  ۱۲۹۸هجری شمسی عزم ایران برای ساختن واکسن جذم شد و
در تاریخ  ۳۰دی « ۱۲۹۹موسســه پاستور ایران» و سه سال بعد؛ یعنی « ۱۳۰۳موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» راه اندازی شدند که از حصبه شروع کردند و به
سرعت واکسنهای آبله ،ب ث ژ ،و با  ،هپاتیت دی ،هاری ،طاعون ،سرخک ،اوریون،
سرخجه ،کزاز ،پنوموکوک ،روتا ویروس ،دیفتری ،سل ،تیفوئید ،منژیت،سیاه سرفه ،ابوال
و سرانجام فلج اطفال ،ساخته شدند.
نکته تلخ و شیرین واکسیناسیون در ایران گریه امیرکبیر برای مقاومت مردم جهت تزریق
واکسن است که وقتی داستان خیالی تزریق ماده یا دستگاهی از طریق واکسن کرونا به
بدن انسان را همین روزها در رسانهها می خوانیم و می شنویم که با واکسن کرونا ریز
تراشــه های قابل ردگیری در بدن انســان ها قرار می گیرد و یا واکسن کرونا DNA
انسانها را دستکاری می کند ،به یاد شایعه ورود جن به خون انسان ها از طریق واکسن
میافتیم که وقتی خبرش به امیرکبیر رسید ،فرمان داد تا هر کس آبله نزند  ،باید  ۵تومان
جریمه بدهد؛ اما نفوذ سخن شایعه پردازان ناآگاه در مردم بیشتر بود؛ چون پولدارها ۵
تومان را پرداختند تا آبله کوبی نشوند و قاطبه مردم از ترس مأموران وقت اداره بهداشت
و تزریق واکسن ،فرزندان خویش را پنهان میکردند که این کار اشک امیرکبیر را درآورده
بود که البته جهل و خرافه پرســتی مردم را نتیجه کم کاری مسئوالن در فرهنگ سازی
می دانست .از سیر تدریجی واکسیناسیون ایرانیان در تاریخ قاجار و پهلوی میگذریم و
به انقالب اســامی می پردازیم که شاید جوانان و نوجوانان افسانه بدانند؛ اما میانساالن
و معمرین انبوهی از فرزندان ایرانی را در خیابانها و خانواده ها می دیدند که فلج بودند
و معروف بود که در دنیا از هر  ۲۰۰کودک مبتال به فلج اطفال؛ یک کودک فلج میشد
و دردناک تر اینکه این بیماری مســری بود و واهمــه از ابتالی فرزندان  ،امنیت روانی
خانوادهها را مختل کرده بود.

حق مردم ایران بود که عزم ملی برای مقابله با این بیماری ایجاد شود ،اما اتفاقات سالهای
ابتدای پیروزی انقالب  ،اختالفات سیاســی  ،درگیریهای خیابانی و ســرانجام جنگ
تحمیلی  ۸ساله ،فرصتی برای مردم و مسئوالن نمیگذاشت که به چاره اندیشی بنشینند
تا اینکه دولت ســازندگی در ایران تشکیل شد .دولتی که بر خالف ادعاهای غیرمستند
منتقدان مخالف و یا مخالفانی که ردای انتقاد به تن کرده بودند  ،به سازندگی شاخص
های متعددی داد و یکی از برنامه هایش توسعه پزشکی در همه علوم میان رشتهای و
مشخص ًا مقابله با بیماریهای مسری و به ویژه فلج اطفال بود.
از انجا که ،در زمان زندان دوران مبارزه ایت اهلل هاشمی رفسنجانی  ،خواهرم فاطمه به
این بیماری مبتال شده بود  ،ایشان به حق دریافته بود که وجود یک کودک بیمار چگونه
روحیه افسردگی را به خانواده و جامعه تزریق می کند .با شروع مسئولیت اجرایی خویش
مبارزه ی جدی با بیماری های مسری و به ویژه فلج اطفال را از مسئوالن وقت بهداشت
و درمان مطالبه کرد که در اقدامی بســیار کارساز ،مبارزه همگانی با این بیماری در روز
جمعه  ۲۶فروردین  ۱۳۷۳با عنوان «طرح ملی ریشــه کنی فلج اطفال» برگزار شد که
طی آن در  12ساعت  9میلیون کودک ایران واکسینه شدند که البته طی دو مرحله دیگر
در سالهای  ۷۴و  ۷۵خیال همه ایرانیان را از خطر ابتالی به این بیماری راحت کرد
ریشه کن کردن فلج اصفال یکی از مهم ترین موفقیت های بهداشت و درمان ایران در
صد سال گذشته و اجرای همگانی واکسیناسیون فلج اطفال در ایران یکی از بزرگترین
طرح های بهداشــتی در جهان شناخته شد زیرا این اقدام در نصف روز برای نه میلیون
کودک زیر پنج سال در کل کشور به اجرا درآمد وپوشش واکسیناسیون این بیماری از
بیســت درصد به بیش از نودو پنج درصد رسید که در نهایت اقای کارول بالمی مدیر
اجرایی صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل در نامه ای به آیت اهلل اکبر هاشــمی
رفســنجانی رییس جمهوری وقت اجرای یک روزه برنامه واکسن ضد فلج کودکان را
موفقیتی بزرگ و طرحی بی نظیر خواند .
حاال از آن روزها ،ســالها می گذرد  ،آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی نیز آسمانی شد ؛ اما
اینبار یک ویروس دیگر ،همزمان با دنیا ؛ ایران عزیز ما را نیز در نوردید و سخت است
که در آمار رسمی بشنویم نزدیک به  ۷۰هزار هم وطن ما را به کام مرگ برد و اگر هر
قربانی کرونا  ،سه خانواده را به سوگ نشانده باشد؛  ۲۱۰هزار خانوار را سیاه پوش کرده
است و میلیونها ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر این بیماری و عوارض
آن شدهاند.
با شروع ســال  ۱۴۰۰که نقطه آغاز یک قرن جدید است ،به خاطر موج چهارم جدال
ایرانیان و کرونا  ،یک بار دیگر واژه واکسن بر سر زبان ها افتاد و همه از اهمیت آن می
گویند و بعضی ها که اندک انصاف سیاسی دارند ،از تجربه دولت سازندگی می گویند
که چگونه در آن شرایط بحرانی که تحریم مثل این روزها بود ،با یک بسیج عمومی کاری
کــرد که امروزه با یقین کامل می توانیم ادعا کنیم که بیماری فلج اطفال در ایران از بین
رفت؛ اما دریغ و درد که سیاســت و نگاه غیر کارشناسانه یک موضوع کام ً
ال انسانی را
گروگان گرفته و آلوده به برنامه های خویش کرده و مصداق ضرب المثلی شد که «
کسانی از آب گل آلود ماهی میگیرند» .
متاسفانه امروز در ایران ،آب که در این شرایط همان واکسن کروناست ،به ِگل سیاست
آلوده شد و متاســفانه تر ،ماهی این آب گل آلود جان انسان هاست که دالالن با قالب
دالر به صید آن مشــغولاند و آدم هر چه میخواهد به برنامههای مســئولین و اظهار
نظرهای آنان خوشبین باشد ؛ وقتی اتفاقات این روزهای بهشت زهرا و سایر آرامستان
های شــهرهای بزرگ را از طریق رسانههای رسمی و بعض ًا فضای مجازی می بیند و
می شنود ،نمی شود.

پنتاگون:

از منافع ملی آمریکا در برابر تهدیدهای ایران دفاع میکنیم
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با بیان ادعاهایی درباره نقش ایران در منطقه ،گفت که آمریکا
از منافع ملی خود در منطقه در برابر آنچه تهدیدهای ایران عنوان شده ،دفاع خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت دفاع آمریکا ،جان کربی ،سخنگوی این
وزارت خانه روز دوشــنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی درباره تنش میان
رژیم صهیونیستی و ایران گفت :وارد جزئیات نمیشوم و در مورد این که نیروهای نظامی
دیگر کشورها در حال انجام دادن چه برنامه یا نوعی از عملیات هستند نظری نمی دهم ولی

سیاست ما در منطقه این است که منافع ملی مان در امان باشد و از آن دفاع شود.
جان کربی با بیان ادعایی درباره نقش ایران در منطقه افزود :این شــامل تهدیدهایی است
که از سوی ایران در منطقه به طور مستمر ایجاد میشود ،چه در حوزه مرزهای آبی باشد
ک آنها ،اینها
یا حمایت از گروههای تروریستی و یا ادامه پیشرفت برنامه موشکی بالیستی 
حوزه تمرکز ما و حوزه تمرکز وزیر دفاع اســت و این که اطمینان پیدا کنیم ما منافع ملی
خود در منطقه را حفاظت کنیم.

سرمقاله

مانعزدایی در قرن جدید
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

اینکه در آغاز سال با توجه به اولویتهای کشور شعاری انتخاب شود اقدامی پسندیده است و
این که سه سال پیاپی شعار حمایت از تولید داخل مطرح گردد نیز نشاندهنده اهمیت این مساله
است .حال که قرار است قرن جدید را با همدلی آغاز کرده و بهجای اینکه بر هم باشیم با هم باشیم،
ببینیم چگونه باید از تولید مانعزدایی کرد.
در قرن گذشته خصوصیسازی را تجربه کردیم .برای سپردن اقتصاد به مردم اجرای اصل  44را
به دولت سپردیم .از آنجا که در انتخاب مدیران دولتی ،صالحیت حرفهای ،هیچ جایگاهی ندارد و
تنها هنر مدیران مانعزدایی است ،چنانچه خصوصیسازی به معنای واقعی به اجرا در میآمد اولین
نتیجه آن بیکاری مدیران بود و بدینترتیب اجرای قانون به کسانی سپرده شد که بیشترین زیان را
از اجرای آن میکردند و شد آن چه شد! خالقیت فرهنگی ما ایرانیان به صحنه آمد و بخشی جدید
را تحتعنوان شبه دولتی یا خصولتی برای اولینبار به جهانیان ارائه کرد .در ادامه خصوصیسازی
سرمایه ملت را در قالب کارخانجات بزرگ صنعتی به افرادی بهظاهر صنعتگر و تولیدکننده با
قیمت و شرایط غیرمتعارف واگذار کرد و اهلیت خریدار تا آنجا اهمیت یافت که کارخانه الستیک
به نهاد دینی واگذار شــد .برخی مدیران دوآتشه که تاکید بیشتری بر اهمیت خصوصیسازی و
اجرای کامل اصل  44داشــتند ،پا را فراتر نهاده و زحمت اجرای نمایش خصوصیسازی را نیز
به خود ندادند و در راستای مانعزدایی از تولید ،برخی واحدهای صنعتی را مستقیم ًا به مالکیت
خود درآوردند و کار به جایی کشید که رئیس سازمان خصوصیسازی که سهمش یک کارخانه
فرآوردههای گوشتی شده بود و به قول خودش قرار بود نوش جانش باشد در گلویش گیر کرد.
اگر قرار بود مانعزدایی نیز به روش قرن گذشته باشد ،در اولین روزهای قرن جدید شاهد تابلوهای
تبلیغاتی در سرتاسر شهرها مبنی بر اهمیت مانعزدایی ،تشکیل ستاد مانعزدایی و درج جملهای مبنی
بر اهمیت مانعزدایی بر روی سر برگ ادارات و سازمانهای دولتی بوده و این همه درحالی اتفاق
می افتاد که دولتیون سخت مشغول گذاشتن چوب الی چرخ تولید بودند .اما حاال که قرار است
هنرپیشگی را کنار گذاشته و بهصورت واقعی به مانعزدایی از تولید بپردازیم ،باز به یک مشکل
کوچک برمیخوریم و آن این که آنهایی که مسئول مانعزدایی هستند در واقع خود عین مانعاند.
البته این مشکل کوچک به قوه مجریه محدود نشده و شاهدیم که نمایندگان جوان و انقالبیمان
در مجلس که بحمداهلل از حمایت قاطع مردم نیز برخوردارند پس از اینکه با تالشــی مضاعف
مشــکالت مردم یعنی گرفتن خودروی دنا را حل کردند در اقدامی شجاعانه با نواختن سیلی بر
صورت مامور اجرای قانون موفق شدند مانعزدایی کرده و با گرفتن اجازه عبور از خط ویژه هر
چه بیشــتر به مردم خدمت کنند .در ادامه خدمات انقالبی قوهمقننه شاهد آن بودیم که در کمال
نابخردی ،غیرکارشناسانه و به صورت نمایشی قوانینی چون مالیات اجاره بر مسکن دوم و خودرو
گران قیمت را به تصویب رسانده و انقالبیگری خود را به رخ اکثریتی که به آنها رای نداده بود
کشاندند! در واقع نمایندگان عزیز ملت که تنها موفقیتشان گذشتن از فیلتر تنگ مراجع ذیربط
اســت با این مصوبات استثنایی سهم قابل توجهی در رکورد خیرهکننده ایرانیان در خرید 1600
واحد مسکونی در سه ماهه اول سال جاری میالدی در ترکیه و کسب مقام اول دارند .این عزیزان
با کوله باری از تخصص ،تجربه و البته تعهد علم اقتصاد را متحول کرده و به جهانیان نشان دادند
که معجزه هزاره سوم مختص قوه مجریه نبوده و به وفور در قوه مقننه نیز یافت می شود .تنها اقدام
باقیمانده نامزدی این عزیزان برای دریافت جایزه نوبل اقتصاد است که در کنار دیگر مولفهها از
جمله رشد اقتصادی و تورم خودنمایی کند .با این همه خردگرایی و وسعت دید ،مجلس از راس
هم باالتر رفته و از پشت بام سر درآورده است!
اما جای امیدواریاست که در قوه مجریه برای اجرای کامل شعار مانعزدایی فقط با یک مشکل
مواجهیم و آن اینکه مجریان آن خود مانع اصلی اند! این مشکل کوچک هم قطع ًا با مصوبهای در
دولت ،بخشنامهای در وزارتخانهها و دستورالعملهایی در ادارات کل بهطور کامل مرتفع خواهد
گردید .واقعیت این است که سازمانهای متعدد ،موازی ،عریض و طویل و ناکارآمد در بخشهای
مختلف دولت تشکیل شدهاند که وظیفهشان تسهیل و رفع موانع است ولی در عمل به ضد تولید
تبدیل شده و به حیات خلوتهایی برای استخدام نورچشمیها ،دفتر و دستک ،ماشین و راننده و
البته حقوقهای نجومی خالصه میشود .نقش این ادارات در حمایت از تولید به همان اندازه است
که جزایر کیش و قشم به عنوان پایگاه صادراتی کشور ایفای نقش میکنند .به یاد داریم که چگونه
مسئولین با بازی کردن نقش اول در تئاتر توسعه صادرات ،در نهایت این بنادر را به مبادی ورودی
انواع کاال تبدیل کرده و اگر موهبت تحریمها به دست آمریکای جنایتکار نبود ،امروز اثری از تولید
داخل نمانده بود .واقعیت این است که بیشتر ادارات و سازمانهای دولتی به ضد خود تبدیل شده
و نبودنشان بهتر از بودنشان است .شرکت شهرکهای صنعتی که وظیفهاش فراهم کردن شرایط
توسعه صنعت است خود به مانعی اساسی تبدیل شده و کاری میکنند که سرمایهگذار عطایش را
به لقایش بخشیده و در مسیر هموار خرید سکه و دالر و یا ملک در ترکیه ،دبی و شاید هم کانادا
گام نهد .سازمانهای مسئول بهینهسازی مصرف سوخت و انرژی الکتریکی با فعالیت انقالبی و
جهادی موفق شدهاند کشــور را از نظر شدت مصرف انرژی به صدر جدول کشانده و در ادامه
موفقیتهایشان رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان به ما اختصاص یابد .از آنجا که هماهنگی
کامل در قوه مجریه حکمفرماست ،قطع ًا سپردن مساله مهم مانعزدایی از تولید به دستان توانمند
دولت بهترین انتخاب است .اوج این هماهنگی را مدتیاست ملت در مقابله با ویروس کرونا شاهد
اســت و در این آشفته بازار وزیر عزیزمان اعالم می کند که کشورهای اروپایی به دنبال آنند که
راهکارهای موثر مقابله با این بیماری را از ما بیاموزند .تنها مشکل باقیمانده که بهزودی مرتفع خواهد
شد یافتن رنگی باالتر از سیاهی برای توصیف شرایط اسفناک فعلی است!
ی که بخش اعظم اقتصاد کشور در دست دولت و بنگاههای دولتی
مخلص کالم اینکه در شرایط 
و شبهدولتیاست و مادامیکه مالک انتخاب مدیران چنین باشد نمیتوان انتظار مانعزدایی از تولید
داشت و باید دلمان را به شعار خوش کرده و به آن بسنده کنیم.

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 صمیم • نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،جاده مخصوص کیلومتر  ،۹شرکت عالءالدین ،پالک  ،۲۰۳سوله
چاپ صمیم • پخش سراسری :احمد جراری • تلفن44533725 :
• 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 استانداردISO 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.

