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رهبر معظم انقالب دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند

مایل نبودم از واکسن غیرایرانی استفاده کنم

حضرت آیتاهلل خامنهای صبح روز جمعه ُدز اول واکسن کوو
ایران برکت را دریافت کردند .این واکســن که محصول تالش
محققان و دانشمندان جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف
را با اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از ۶کشــور
تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری،
حضرتآیت اهلل خامنه ای پس از تزریق واکســن ،با تشــکر از
همه دســتاندرکارانی که با دانش ،تجربه و کوشــش علمی و
عملی خود کشور را از این افتخار ملی برخوردار کردند ،گفتند:
از وزیر محترم و همه مجموعه بهداشتی و درمانی کشور ،از آقای
مخبر و همکارانشان که در این قضیه نیز همچون مسائل دیگر با
دلسوزی ،عالقهمندی ،ابتکار و توانایی ظاهر شدند ،و از آقایان
دکتر مرندی و دکتر ســجادی به دلیل مراقبتهای همیشگی از
وضع سالمتی بنده ،صمیمانه تشکر میکنم.
رهبر معظم انقالب با اشاره به اصرارهایی که از چند ماه قبل برای
تزریق واکسن به ایشان وجود داشت ،خاطرنشان کردند :من اوالً
مایل نبودم از واکسن غیرایرانی استفاده کنم بنابراین گفتم منتظر
واکسن ایرانی میمانم چرا که باید این افتخار ملی را پاس بداریم
و تا وقتی امکان پیشگیری و عالج در داخل وجود دارد ،چرا از
آن استفاده نکنیم؟
ایشان افزودند :البته وقتی نیاز باشد ،استفاده از واکسن خارجی
در کنار واکسن ایرانی نیز ایرادی ندارد اما باید به واکسن ایرانی
احترام بگذاریم و از همه دانشــمندان جوان ،پرتالش و فعال در
تولید این واکسن و ســایر مراکزی که در کشور مشغول تولید
واکسن هستند ،تشکر کنیم.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :عالوه بر اصرار به استفاده از واکسن
ایرانی ،تأکید داشــتم که دریافت واکسن در نوبت طبیعی خود

انجام شود که امروز بحمداهلل افراد باالی  ۸۰سال و همسن بنده،
اغلب واکسن را دریافت کردهاند.
ایشــان همچنین بر ضرورت ثبت اسناد علمی و انتشار مقاالت
مربوط به واکســن تأکید کردند و افزودند :در کنار تولید قوی،
ســریع و بههنگام واکسن ،اسناد و مقاالت علمی آن را نیز برای

آگاهی دنیا از کار بزرگ خود آماده و منتشر کنید.
در ادامه ســعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
با تشــکر از حمایتهای رهبر انقالب ،به مدیریت خوب پیک
چهارم کرونا در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و ثبت مدل
درمان ایرانی اشــاره کرد و گفت :در خصوص واکسن ،از ابتدا

برای خرید و همچنین انتقال دانش فنی اقدامات خوبی انجام شد
و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز عالوه بر واکسن در تأمین
ماسک و دستگاه اکسیژنساز همکاری بسیار مناسبی انجام داد.
نمکی با اشــاره به رســوا شــدن آمریکاییها در ادعای نبود
محدودیت در انتقال تجهیزات و دارو به ایران گفت :پس از آنکه
ما مجوز واکســن صادر کردیم ،رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد
امکان انتقال واکسن به ایران وجود دارد که نشان داد حرفهای
قبلی آنها دروغ بوده است.
وزیر بهداشت گفت :تا پایان مرداد گروههای آسیبپذیر ،بیماران
صعبالعالج و افراد باالی  ۶۰سال واکسن دریافت خواهند کرد
و پس از آن دانشآموزان و عوامل مدارس در نوبت تزریق قرار
میگیرند.
دکتــر نمکی همچنیــن از فعالیت یک گروه ویــژه برای ثبت
مستندات علمی واکسنهای مختلفی که در کشور در حال تولید
هستند و ارائه این مستندات به سازمانهای جهانی خبر داد.
نمکی درباره رعایتهای الزم پس از تزریق واکســن نیز گفت:
همچنان باید از ماســک استفاده شــود ،چرا که واکسن احتمال
بیماری سخت را پایین میآورد اما همچنان احتمال ابتال وجود
دارد.
همچنین مخبر رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نیز
تزریق واکســن به رهبر انقالب اسالمی را اتفاقی منحصر بفرد
و ترجمــه عملی اعتماد بنفــس داخلی و اتکاء بــه جوانان و
تالشهای بیش از  ۲۰۰جوان متخصص با میانگین ســنّی زیر
 ۳۰سال دانست .مخبر با اشاره به تالشهای محققان شرکتهای
دانشبنیان در تولید انبوه ونتیالتور و داروهایی مانند رمدیسیور،
گفت :تا پایان شــهریور بخش عمدهای از نیاز کشور به واکسن
تأمین خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر خبرنگاران فقید ایرنا و ایسنا برگزار شد
مراســم تشــییع پیکر ریحانه یاســینی و مهشاد کریمی
خبرنگاران ایرنا و ایســنا که عصر چهارشنبه در سانحه
واژگونی اتوبوس در استان آذربایجانغربی جان باختند،
برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،مراســم تشــییع پیکر ریحانه یاسینی و
مهشــاد کریمی خبرنگاران فقید ایرنا و ایسنا روز جمعه
 ۴تیرماه ســاعت  ۹صبح در قطعه  ۲۵۵بهشــت زهرا
تهران که به نام قطعه نامآوران نامگذاری شــده اســت،
برگزار شد.
در این مراســم جمــع کثیری از اهالی رســانه ،خانواده
های خبرنگاران ،دوســتان و همکارانشان حضور دارند.
حجتاالســام محمود دعایی (مدیر مســوول روزنامه
اطالعات) ،ابراهیم حاتمیکیا (کارگردان) ،محمد خدادی
(معاون امور مطبوعاتی) محمدرضا نوروزپور (مدیرعامل
ایرنا) ،محمدجواد شوشتری (معاون پشتیبانی و مدیریت
منابع جهاددانشــگاهی) ،عیسی علیزاده (معاون فرهنگی
جهاددانشگاهی) ،سید محمد مهدیزاده (رییس دانشکده

علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی) ،سعید لیالز و
محمد قوچانی (روزنامهنــگار) ،علی متقیان (مدیرعامل
ایسنا) و  ...از حاضران در این مراسم بودند.
ابتدا پیکر زنده یاد مهشاد کریمی پس از اقامه نماز توسط
حجت االسالم محمود دعایی در خاک آرام گرفت و در
ادامه پیکر مرحومه یاســینی بعــد از اقامه نماز به خاک
سپرده شــد .این  ۲خبرنگار فقید با فاصله  ۵۰متری در
قطعه نامآوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شدند.
محمد خدادی در حاشــیه این مراســم ،گفت :قواعد و
قوانینی بری استانداردهای سرنشین و ماشین وجود دارد
که باید رعایت شــود .ما در معاونت مطبوعاتی به زودی
در قالب بخشنامهای این موضوع را ابالغ خواهیم کرد تا
دســتگاههایی که میهمان میپذیرند همان طور که نگران
غذایی هستند که مســموم نباشد حتما باید از استاندارد
بودن وسایل نقلیه و جابجایی مسافران نیز مطمئن باشند.
وی ادامه داد :چیزی که مســلم اســت ما استانداردهای
اســتفاده از وســائل حمل و نقل را در کشور داریم اما

چهارسویسیاست
انتظار ادعایی فرانسه
از ایران درباره احیای برجام

وزیر امورخارجه فرانسه بدون اشاره به اینکه کدام کشور در قبال برجام خلف وعده
کرده و از آن خارج شــده است ،به مذاکرات وین اشــاره و ادعا کرد که ایران باید
آخرین تصمیمات را در خصوص احیای برجام اتخاذ کند.
به گزارش ایرنا« ،ژان ایو لودریان» روز جمعه در نشست خبری مشترک با آنتونی
بلینکن همتای آمریکایی خــود در پاریس ادعا کرد :انتظار داریم که مقامات ایرانی
آخرین تصمیمات که ما را قادر سازد به اجرای کامل برجام برگردیم اتخاذ کنند.
دیپلماتهای ارشد کشورهای عضو برجام طی دو ماه و نیم گذشته در وین گردهم
آمدهاند تا این توافق را که آمریکا در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ از آن
خارج شد احیا کنند.
مذاکرات پس از شش دور گفتوگوهای فشرده و مستمر در وین ،به مراحل پایانی
نزدیک شده و دیپلماتها امیدوارند تا این توافق ظرف هفتههای آینده فعال شود.
در جریان آخرین نشســت کمیسیون مشترک برجام در وین ،هیات ها ضمن ابراز
خرسندی از پیشــرفت های صورت گرفته برای احیای برجام ،بار دیگر بر عزم و
جدیت خود برای پیگیری روند گفتوگوها با هدف یافتن راه حلهایی برای چند
موضوعی که هنوز حل و فصل نشده اند تاکید کردند.
ســید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات ایرانی در مذاکرات
برجام میگوید :جمهوری اسالمی ایران تا این لحظه تصمیمات دشوار خود را اتخاذ
کرده است( ،یعنی) پس از خروج غیر قانونی آمریکا از برجام ،زمانی که ایران تصمیم
گرفت در توافقنامه (برجام) باقی بماند (تصمیم دشوار خود را اتخاذ کرد) .ما همان
زمان تصمیم دشوار خود را گرفتیم ،اما اکنون نوبت طرف مقابل است.
وی افــزود :اگر آنها میخواهند به برجام بازگردنــد و اگر میخواهند جمهوری
اسالمی ایران به اجرای کامل تعهدات برجامیاش بازگردد ،آنها هم باید تصمیمات
دشوار خود را بگیرند .آنها باید به جمهوری اسالمی ایران اطمینان بدهند که آنچه
در گذشته اتفاق افتاد در آینده تکرار نخواهد شد ،این نکته خیلی اهمیت دارد .چنین
چیزی مستلزم بحثهای بسیار زیاد سیاسی ،حقوقی و فنی است.
در نشست خبری روز جمعه وزرای خارجه فرانسه و آمریکا ،درباره مسائل مختلف
روابط دوجانیه و تحوالت بینالمللی از جمله روســیه ،افغانستان و لیبی گفتوگو
شد .بلینکن که در پاریس به سر میبرد قرار است با امانوئل مکرون رئیس جمهوری
فرانســه نیز دیدار کند .او که در اولین ایستگاه اروپایی خود وارد برلین شد ،پس از
پاریس راهی ُرم (ایتالیا) خواهد شد تا با مقامات این کشور دیدار کند.
جهانگیری طی پی نوشتی به وزیر بهداشت؛

واکسیناسیون رایگان عمومی دغدغهای همگانی
و انتظاری به حق است

معاون اول رییس جمهوری جهانگیری طی پی نوشــتی به وزیر بهداشــت؛ گفت:
واکسیناسیون رایگان عمومی دغدغهای همگانی و انتظاری به حق است و شایسته
نیست با ابهامها و انتقادها در رسانهها و افکار عمومی با کم تحملی و اهانت برخورد
کرد.
به گزارش روز پنجشــنبه ایرنــا به نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون اول رییس
جمهوری ،انتشــار مطلب اهانت آمیز مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشــت و
سخنگوی ســازمان غذا و دارو به منتقدان روند توزیع واکسن کرونا و گران بودن
قیمت واکسن ایرانی نسبت به واکسن خارجی در رسانهها و شبکههای اجتماعی،
واکنش معاون اول رییس جمهور را در پی داشت.
اسحاق جهانگیری طی پی نوشــتی به وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر
واکسیناســیون رایگان عمومی به عنوان دغدغهای همگانی و انتظاری به حق تاکید
کرد و گفت :واکسیناســیون رایگان عمومی دغدغــهای همگانی و انتظاری به حق
است که بخشی از آن با واردات و بخشی دیگر با تولید داخلی به صورت همزمان
در حال انجام است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه تصریح کرده است :نباید به تقابل نادرست این دو
اقدام دامن زد و در عین حال شایسته نیست که به ابهام ها و یا حتی انتقادها در رسانه
ها و افکار عمومی با کم تحملی و اهانت برخورد کرد .الزم است در این خصوص
اقدام مناسب انجام شود.

بیتوجهی و عدم رعایت این اســتانداردها در این حادثه
تقریبا مسجل شده است.
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با
بیان اینکه اگر دســتگاه مربوطه سازوکاردرست استفاده
از خودروی اســتاندارد برای اعــزام خبرنگار را رعایت
می کرد و ایــن اتفاق میافتاد ماجرا فرق میکرد ،افزود:
هرچند هنوز جزئیات کامل ماجرا مشــخص نیست اما
آنچه از گزارشهای اولیه آمده اســت قصوری صورت
گرفته است.
خدادی گفت :آنچه از ما برمیآید اینکه کارگروه پیگیری
و حقوقی تشکیل بدهیم و موضوع را کامل پیگیری کنیم
اما مهمتر از آن این اســت که نگذاریم این اتفاق تکرار
شود .یعنی ســراغ دســتگاه ها برویم و آنها را ملزم به
رعایت استانداردها کنیم.
محمدرضــا نوروزپور نیز در این مراســم گفت :ضایعه
درگذشــت این دو همکار عزیــز در خبرگزاری ایرنا و
ایســنا را تسلیت عرض میکنم ،این دو بزرگوار خانمها

کریمی و یاسینی در مسیر انجام وظیفه جان خودشان را
از دست دادند و شهید راه اطالع رسانی هستند.
وی افــزود :با شــناختی کــه از خانم ریحانه یاســینی
همکارمان در ایرنا داشتم ایشان خبرنگاری بسیار حاذق،
تیزهوش با پشتکار باال و بسیار متعهد ،فعال و پیگیر بود.
مدیرعامل ایرنا گفــت :وقتی صحبت میکردیم از اینکه
کشــور ما در مســیر حمله جنگ روانی قــرار گرفته و
میخواهنــد مردم ما را ناامید کنند بســیار عالقمند بود
با گزارشهایش در حوزه چند رســانهای مردم را شاد و
امیدوار نگاه دارد و تمام هدفش همین بود.
نوروزپور افزود :این دو بزرگوار در مسیری که عشقشان
و هدفشــان بود قدم گذاشــتند .عاشــقانه در مســیر
اطالعرسانی و آگاهی بخشــی به جامعه حرکت کردند
و در همین مســیر هم جان خودشان را از دست دادند.
تسلیت عرض میکنم این ضایعه دردناک را اما مسئولین
ما هم باید ریشــه یابی کنند علت ایــن اتفاقات را تا از
تکرار آن جلوگیری شود.

اولیانوف:

مذاکرات برجام حداکثر تا هفته آینده از سرگرفته میشود
رئیس هیات روسیه احتمال داد که مذاکرات وین درباره احیای برجام حداکثر تا هفته
آینده از سر گرفته میشود.
به گزارش ایرنا ،میخائیل اولیانوف ســفیر و نماینده دائم روســیه نزد سازمانهای
بینالمللی مستقر در وین ،روز جمعه در توئیتی نوشت :شم درونم به من میگوید
که مذاکرات وین درباره احیای برجام هفته آینده ،یعنی حداکثر تا  ۴جوالی ،از سر
گرفته میشود.
وی افزود که این قطعی نیست اما احتمال باالیی دارد .مذاکرات برجام پس از ۶دور
گفتوگوهای فشرده و مستمر در وین ،به مراحل پایانی نزدیک شده و دیپلماتها
امیدوارند تا این توافق ظرف هفتههای آینده فعال شود.
در جریان آخرین نشســت کمیسیون مشترک برجام در وین ،هیات ها ضمن ابراز
خرسندی از پیشــرفت های صورت گرفته برای احیای برجام ،بار دیگر بر عزم و
جدیت خود برای پیگیری روند گفتوگوها با هدف یافتن راه حلهایی برای چند
موضوعی که هنوز حل و فصل نشده اند تاکید کردند.
در پایان این نشســت ،هیاتها برای کسب دستورالعملهای سیاسی در خصوص

مسائل باقیمانده راهی پایتختها شدند.
ســیدعباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه که ریاست هیات ایرانی در
مذاکرات برجام را برعهده دارد ضمن اشــاره به پیشــرفت های صورت گرفته در
ایــن دور از مذاکرات به ویژه در مورد پیش نویس متــون مذاکراتی ،بیان کرد که
موضوعات مهم باقی مانده نیازمند تصمیم گیری های جدی در پایتخت ها خصوصا
در کشورهای طرف مذاکره است.
ی از طرف های مذاکره کننده خواســته تا با جدیت و اراده قوی جهت حفظ و
و
احیای برجام با واقع بینی تصمیمات الزم را اتخاذ کنند .معاون سیاسی وزیر خارجه
کشــورمان ضمن تصریح این موضوع که بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک
هســتیم ،اظهار امیدواری کرد که در دور آتی مذاکرات بتوان به توافق دست یافت،
گرچه نمی توان آن را تضمین نمود.
روسای ســایر هیات ها نیز ضمن تایید پیشرفت های صورت گرفته بر ضرورت
مشــارکت همه طرفها با رویکردی ســازنده در ایجاد زمینه رسیدن به توافق تاکید
کردند.

وزیر امور خارجه آمریکا:

احیای برجام به نفع آمریکاست
وزیــر امور خارجه آمریکا با اذعان به این نکته که برجام پیش از خروج دولت
سابق واشنگتن کار میکرد ،گفت :احیای این توافق به سود منافع ایاالت متحده
است.
به گزارش ایرنا ،آنتونی بلینکن این مطلب را در نشست خبری مشترک با همتای
فرانسوی خود در پاریس مطرح کرد .وی با اشاره به مذاکرات وین درباره احیای
برجام گفت :ما هنوز با ایران درباره بازگشــت به اصل برجام اختالفات جدی
داریم .وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه هیات آمریکا ظرف روزهای آینده
برای شرکت در هفتمین دور مذاکرات راهی وین خواهد شد گفت :امیدواریم
بتوانیم از این اختالفات عبور کنیم .اما آن ها واقعی هســتند اما باید بتوانیم از
آنها عبور کنیم.
بلینکن درباره تفاهم ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره مسائل پادمانی
هم بیان داشــت :این مســاله برای ما یک نگرانی جدی است و آن را به ایران
منتقل کردیم .در مقطعی به گفته او ممکن است بازگشت به برجام به دلیل تدابیر
جبرانی ایران (در واکنش به خروج دولت ترامپ از توافق هستهای) دشوار شود.
« اما هنوز به این مقطع نرسیدهایم و نمی توانم برای آن تاریخی مشخص کنم
 ...بــا این وجود تنها زمانی با ایران توافق میکنیم که به تعهداتش تحت برجام
عمل کند»
ایران تا یک ســال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این
توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده میدادند آثار خروج واشنگتن
از توافق را جبران میکنند ،فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تالش کنند .اما
پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام ،تهران اعالم کرد با توجه به

اینکه کشورهای اروپایی به وعدههایشان عمل نکردهاند ،در چند گام تعهداتش
ذیــل برجام را کاهش خواهد داد .کاهش تعهدات ایران بر اســاس مفاد توافق
هستهای برجام صورت میگرفت.
«جو بایدن» رییس جمهوری آمریکا ،بدون توجه به اینکه کدام دولت در قبال
برجام خلف وعده کرده و از آن خارج شــده است ،وعده داده که در صورت
بازگشــت ایران به اجرای کامل برجام ،واشــنگتن نیز به این توافق بازخواهد
گشت.
جمهوری اسالمی ایران هم به عنوان کشوری مسئولیت پذیر اعالم کرده است
که در صورت لغو تمام تحریمهای آمریکا به نحوی که قابل راستی آزمایی باشد،
به اجرای تعهداتش در برجام باز میگردد.
بلینکــن در ادامه اظهاراتش با تاکید بر این نکته که حل و فصل مناقشــه اتمی
ایران به سود منافع آمریکاست تصریح کرد :تمرکز ما صرف نظر از دیدگاههای
شخصی و (اختالف نظر) با رهبران سایر کشورها این است که در راستای منافع
ملی حرکت کنیم .ما معتقدیم اگر بتوانیم به اجرای تعهدات برجام ،توافقی که
کار میکرد بازگردیم در راستای منافع آمریکا حرکت کردیم.
مذاکرات وین پس از شــش دور گفتوگوهای فشــرده و مستمر ،به مراحل
پایانی نزدیک شــده و دیپلماتها امیدوارند تا این توافق ظرف هفتههای آینده
فعال شــود .در جریان آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین ،هیات
ها ضمن ابراز خرســندی از پیشرفت های صورت گرفته برای احیای برجام،
بار دیگر بر عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفتوگوها با هدف یافتن
راه حلهایی برای چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشده اند تاکید کردند.

نخست وزیر عراق:

روابط ما با رئیس جمهوری منتخب ایران عالی است
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در مصاحبه ای تلویزیونی گفت که روابطی
عالی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب ایران دارد و مشتاق توسعه هر
چه بیشتر روابط بین دو کشور است.
به گزارش ایرنا ،مصطفی الکاظمی در مصاحبه ای با شــبکه العراقیه پس از ارائه
گزارش عملکردی یک ســاله از دولت خود و اقداماتش در زمینه اصالح امور و
مبارزه با فساد گفت :روابط ما با رئیس جمهوری منتخب ایران عالی است .مدتی
پیش او به عراق سفر کرد و دیداری بسیار خوب با هم داشتیم .درباره آینده روابط

بین دو کشور تبادل نظر کردیم و من مشتاق در حمایت از این روابط و کار برای
توسعه آن هستم.
الکاظمی تصریح کرد :ما با ایران روابط همجواری تاریخی طوالنی داریم و قطعا
به نفع دو کشور است که در جستجوی مشترکات و منافع باشند .سیاست دولت
عراق ساختن روابط خوب با همه است.
نخست وزیر عراق افزود :رئیســی از من برای دیدار در تهران دعوت کرد و در
جستجوی فرصت و زمان بندی صحیحی برای پاسخ دادن به این دعوت هستیم.

سرمقاله

روزی نو در اقتصاد ایران
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

کارشناســان اقتصادی از همه طیفهای سیاسی بر این نکته اتفاق نظر دارند که در چند
دهه اخیر شرایط اقتصادی کشور همواره دشوارتر شده و تنها اختالف در میزان آن است.
اما در دهه اخیر سیاستهای غلط ،مدیریت ناکارآمد ،تحریمهای بینالمللی و البته شیوع
بیماری کووید ،کار را به وخامت کشــانده بهطوریکه ادامه این روند و تعلل بیشتر جایز
نیست و باید هر چه زودتر دست به کار شد .توجه داشته باشیم که در حال حاضر تولید
سرانه کشور نسبت به چهار دهه قبل به یک سوم کاهش یافته است!
واقعیت این اســت که بهجز ناتوانی مدیریتی ،اقتصاد کشور از مشکالت ساختاری رنج
میبرد که بدون پرداختن به آن نمیتوان انتظار تحولی مثبت در این زمینه داشت .یکی از
معضالت اساسی آن است که استقالل کشور در تعارض با نظام بینالمللی تعریف شده
است .راهبرد دیگری که همواره بر ُگرده اقتصاد کشور سوار بوده این است که عدالت به
صورت مصرف ارزان دولتی تعریف شــده است .از جمله اینکه همواره دو یا چند نرخ
ارز به صورت مصلحتی توســط دولت تعیین شده و یا نرخ سود بانکی پایینتر از نرخ
تورم قرار دارد .مثال بارز دیگر حاملهای انرژیست که هرسال نرخ افزایش قیمت آن به
مراتب کمتر از تورم بوده و بدین ترتیب در واقع ارزان و ارزانتر میشود و ضمن ایجاد
شــرایط الزم برای رانت خواری ،کشــور را به رتبه اول جهان در پرداخت یارانه انرژی
رسانده است.
چالشهای بزرگ اقتصاد ایران در چنین فضایی ایجاد شده و رشد یافتهاند .نتیجه چنین
راهبردهایی در طول چند دهه بدون توجه به عواقب اقتصادی آن ،به عبارت دیگر سوار
شدن سیاست بر ُگرده اقتصاد ،کار را به جایی رسانده که با اعمال فشارهای خارجی و به
هدر دادن منابع از طریق پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت برخی کاالها و خدمات دولتی،
اقتصاد ایران از تعادل خارج شــده اســت .عدم تعادل مالی که بودجه سالیانه را با %50
کسری مواجه نموده و ناترازی زیست محیطی که کشور را با ابرچالشهایی در بخش آب،
محیطزیســت و انرژی مواجه نموده است .در این وانفسا شاهد آنیم که دولت با جدیت
تمام بر اقتصاد کشور خیمه زده و جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی واقعی باقی
نگذاشته است .البته آنجا هم که دولت پای خود را از اقتصاد ملی پس کشیده در توافقی
نامیمون جای خود را به انواع و اقسام شرکتها ،نهادها و موسسات حاکمیتی و شبهدولتی
داده که هزینههای آن از جیب عوام پرداخت شده و عواید آن به جیب خواص میرود.
یکی از گزینهها آن اســت که استراتژی را تغییر دهیم که البته بیشتر به دیدن خواب پنبه
دانه میماند! اما چنانچه اراده سیاسی بر آن باشد که اصالحات اساسی انجام گیرد ،نظام
حکمرانی باید تصمیم قاطع بگیرد که همزیستی مسالمت آمیز با جهان پیشه کند و خیرات
دولتی را کنار نهد .دولت باید اجازه دهد اقتصاد با ساز و کارها و قوانین خود پیش برود.
در غیر این صورت نتیجه مشخص و تداوم رکود اقتصادی بوده و دعوا تنها بر سر سرعت
حرکت به ســوی فقر و فالکت خواهد بود .گزینه دیگر آن اســت که با حفظ استراتژی
کلی به اصالحات اقتصادی پرداخته شــود .به عبارت دیگر بدون تن دادن به اصالحات
ساختاری به استفاده از ابزارهای سخت افزاری ،نرم افزاری و مدیریتی نوین روی آورده
و به اصالح امور پرداخته شود.
اما بیــم آن میرود که دولت جدیــد نیز در مواجهه با ابرچالشهای اقتصادی کشــور
مصلحتاندیشی پیشه کند و در هیچ یک از این دو مسیر گام ننهد .در این صورت ملت
باید منتظر معجزه باشد تا تحریمها برداشته شده و دولت درآمد ناشی از فروش نفت را
مطابــق معمول به اقتصاد تزریق کرده و رفاه مصنوعی و موقتی بخرد و بدین ترتیب در
سراشیبی سقوط اقتصادی ادامه مسیر خواهیم داد .در میان انبوه سیاستمداران که در این
چند دهه سکان اقتصاد و سیاست کشور را در دست داشتهاند نبوده است آن مرد میدانی
که منافع ملی را تنها مالک قرار داده و با گذشــتن از تبعات منفی کوتاه مدت ملت ایران
را به منافع بلندمدت برساند .امید است رئیس دولت جدید شجاعانه نقابها را از صورت
همه آنهایی که به اسم منافع کشور منابع کشور را به باد دادهاند برداشته و حلقه مدیریتی
کشور را فراتر از اطرافیان خود ببیند .چنانچه دولت جدید علیرغم بهرهمندی از حمایت
نظام سیاسی قادر نباشد تغییرات بنیادین در سیاستهای کلی نظام در صحنه بینالمللی
ایجاد کند ،بعید به نظر میرســد که در اعمال اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور که
نیازمند انسجام سیاسی در داخل است به توفیقی دست یابد .در این صورت دو انتخاب
در مقابل دولت قرار دارد ،یکی ریاضت اقتصادی یعنی کار بیشــتر و خرج کمتر .در این
مسیر دولت باید در کمال صراحت و صداقت به ملت اعالم کند که تاکنون بیشتر از اینکه
تولید کنیم ،خوردهایم و امروز وقت تصفیه حساب و پس دادن بدهی خود به کشور است.
کاش میشد امیدوار بود که دولتی در ایران به این حد از شجاعت برسد که واقعیتها را
به مردم بگوید .درغیراین صورت تنها مسیر باقیمانده آن است که دولت به سیاست خلق
نقدینگی ادامه داده و اجازه دهد گرههای کور اقتصاد ایران از جمله فاجعه شبکه بانکی،
ورشکســتگی صندوقهای بازنشستگی ،کسری بودجه و در نهایت اقتصاد غارتی برای
خواص و خیراتی برای عوام ،کورتر شود .شکی نیست که دولت جدید راه دشوار و پر
پیچ و خمی در پیش دارد ،اما به قول شیخ شیراز،
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم به قدر ُوسع بکوشم

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.

