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سال بیست و نهم
شماره ۷۳8۵

علی ربیعی در نشست با اصحاب رسانه خبر داد

تدوین نقشه راه برای ورود به سال آخر دولت و قرن جدید

سخنگوی دولت گفت :با توجه به فصل سرما و پیشبینی سازمان
بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا در فصل پاییز افزایش مییابد
و ما نمیتوانیم کشور را تعطیل کنیم ،اما باید کارهایی که تاثیری بر
معیشت خانوار ندارند را به حداقل برسانیم.
به گزارش ایرنا« ،علی ربیعی» در نشست خبری با اصحاب رسانه
ضمن تسلیت ایام محرم افزود :رژیم آمریکا به طور مستقل هرچه
توان برای تحریم داشــته به کار بسته است ،آمریکا ابزار تحریم
جدید برای استفاده در چنته ندارد .در نقطه تالقی اراده ملی از یک
ســو و انزوای جهانی آمریکا از سویی دیگر ،فشار حداکثری در
حال تبدیل شدن فشار به خود آمریکا است.
ســخنگوی دولت افزود :مــا در حال تولید و بهرهبــرداری از
فرصتهای جدیدی در جامعه جهانی ،توأم با ظرفیتســازی
داخلی هســتیم و با اتکا به این نقاط قوت خود بیش از هر زمان
دیگری ،به ناامیدی کامل دشمنان مردم نزدیک شدهایم.
نمیتوانیم کشور را تعطیل کنیم
ربیعی گفت :در فصل پاییز با توجه به فصل ســرما و پیشبینی
سازمان بهداشــت جهانی ()WHOنیمکره شمالی که بر فصل
سرما وارد میشود شیوع بیماری افزایش یابد ،ما نمیتوانیم کشور
را تعطیل کنیم ،اما باید کارهایی که تاثیری بر معیشت خانوار ندارند
را به حداقل برسانیم .سفرهای غیرضروری و مسافرتها و رفت
و آمدهایی که در شــرایط کنونی ضرورتی بر انجام آن نیست و
تاثیری بر چرخه معیشت و اقتصاد خانواده ندارند ،قطعا باید به
حداقل برسد.
وی افزود :ما باید همچنان موارد بهداشتی فردی استفاده از ماسک،
کاهش تردد و شســت و شــو را به مراعات کنیم و به حداکثر
برسانیم.
تفسیرآمریکا از قطعنامه  ۲۲۳۱زورگویانه و ناشیانه است
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی درباره واکنش ایران به
همراهی احتمالی کشــورهای اروپایی در مکانیسم ماشه اظهار
داشت :مکانیسم ماشه یا اسنپ بک یک واژه جعلی است .آمریکا
از روز اول ســعی کرد که این واژه را بر سر زبانها بیندارد که نه
در برجام و نه در قطعنامه  ۲۲۳۱هیچ اشاره ای به چنین مفهومی
صورت نگرفته است.
ربیعی ادامه داد :آنچه که ایاالت متحده آمریکا به آن استناد می کند
از اساس مبنای حقوقی ندارد و همانگونه که ما بارها اعالم کردیم
و اجماع جهانی هم بر همین اصل استوار شده است دولت آمریکا
دیگر عضو برجام نیست که بخواهد خودسرانه از یکی از بندهای
برجام استفاده کند.
وی عنوان کرد :امروز واشــنگتن تفسیری ناشیانه ،زورگویانه و
کودکانه را از ســر استیصال و شکست سیاست حداکثری اتخاذ
کرده و تقریبا هیچ کشوری در دنیا هم آن را نپذیرفته است .بعد
از درخواست توزیع اطالعیه از سوی آمریکا ،تمامی اعضای دائم
شورای امنیت و همچنین آلمان ،قریب به اتفاق اعضای غیردائم
اظهار کردند که آمریکا چنین حقی را ندارد که حاال بخواهیم درباره
مبانی حقوقی آن بحث کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :بر مبنای مصوبه مجلس شورای
اســامی ،تصمیم گیری درباره پاسخ جمهوری اسالمی ایران به
هرگونه نقض قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام بر عهده شورای امنیت ملی

جهاناقتصاد

است که در زمان خودش ،اتخاذ خواهد شد.
ربیعی درباره اینکه آیا اقدامی در مجلس در این زمینه مطرح شده
یا خیر اظهارداشــت :حق مجلس شورای اسالمی برای بررسی
همه گزینههای متناســب همچنان محفوظ است ولی همه اینها
در چارچوب تصمیماتی است که در مراجعی مانند شورای عالی
امنیت ملی اتخاذ شده است.
وی یادآور شــد :دولت هم در تعاملی نزدیک با مجلس شورای
اسالمی به رایزنی با نمایندگان ملت و شنیدن مباحث و طرحهای
پیشنهادی آنها درخصوص تحوالت سیاست خارجی ادامه خواهد
داد.
تدوین نقشه راه اقتصادی بر اساس ظرفیتها
و قوتهای داخلی
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری درباره نقشــه راه
اقتصادی دولت برای سال پایانی دولت گفت :برای تدوین نقشه
راه از سال آخر دولت ابتدا یک روندشناسی از تحوالت داخلی و
خارجی تاثیرگذار بر حوزه اقتصاد صورت گرفت .محیط سیاسی،
امنیتی و اقتصادی جهان آشــوب زدهتر و متالطمتر از سالهای
اخیر شده است لذا با نگاهی به تهدیدهای خشن آمریکا بر اساس
فرصت ها داخلی ،نقشــه راهی برای ورود به سال آخر دولت و
قرن جدید تدوین شد.
ربیعی گفت :بر اســاس تحلیل این روند در سالهای  ۹۲تا ۹۶
وضعیتی با ثبات داشتیم که متوســط نرخ رشد اقتصادی  ۶.۴را
تجربه کرده و نرخ تورم نیز حدود  ۱۰درصد و اشتغالزایی نیز در
حد قابل قبولی بود .این نقشه راه مولود یکباره نیست ،از چند ماه
در ستاد اقتصادی دولت یک روند شناسی از تحوالت داخلی و
خارجی تاثیرگذار بر مسائل اقتصاد صورت گرفته است.

چهارسویسیاست
الوروف از آمادگی روسیه
برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن خبر داد

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد :از مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا حمایت
می کنیم و برای کمک به این دو کشور در آغاز مذاکرات آمادهایم.
به گزارش ایرنا ،ســرگئی الوروف در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه روابط بین
الملل مسکو (مگیمو) وابسته به وزارت خارجه روسیه که از شبکه تلویزیونی روسیه۲۴
پخش می شد ،این مطلب را بیان کرد.
الوروف اظهار داشــت :ما آماده مذاکره با هر دو طرف برای فراهم کردن زمینه گفت
وگوهای مســتقیم(بین تهران و واشــنگتن) هســتم ،اما در صورتی که هر دو طرف
عالقهمند باشــند .به اعتقاد ما مطرح کردن اختالف ها و مسائل به صورت مستقیم و
دریافت پاسخها بدون واسطه از هر چیز دیگری بهتر است.
وی بار دیگر با زیر ســوال بردن آمریکا به دلیل خروج از توافق برجام اظهار داشــت:
آمریکایی ها نه تنها از این توافق خارج شدند بلکه دیگر کشورها را هم از تجارت با
ایران منع کرده اند.
الوروف ادامه داد :برخی متحدان آمریکا با حقارت از این کشــور خواســته اند تا از
ممنوعیت های تجاری با ایران مستثنی شوند ،شرایطی که  ۱۰سال پیش ،هیچ کس در
جهان فکرش را هم نمی کرد.
وزیر خارجه روســیه با اشــاره به مکانیســم ماشــه و تالش های اخیر آمریکا برای
بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل علیه ایران گفــت :آمریکا در حالی می خواهد
از مکانیسم حقوقی موجود در برجام علیه تهران استفاده کند که هدف از طراحی این
ســازوکار در برجام ،بازگرداندن تحریم ها در صورتی بود که ایران به تعهداتش عمل
نمی کرد.
وی ادامه داد :آمریکا امروز چنین حقی ندارد ،چرا که واشنگتن پیشتر از برجام خارج
شــده اســت و با خروج از این توافق عمال از تمامی حقوق خود در این زمینه کناره
گیری کرده است.
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد:

اجازه نمیدهیم تکانههای اقتصادی توسعه کشور
را تحت تأثیر قرار دهد

رییــس جمهوری با بیان اینکه نباید اجازه دهیــم تکانههای اقتصادی چون تحریم یا
تنگناهای کرونایی آهنگ توسعه کشور را کند کرده و به اقتصاد خانوار و معیشت و رفاه
مردم ضربه بزند ،گفت :دولت تالش کرده در دو حوزه اقتصاد کالن و اقتصاد خانوار
سیاستها و برنامههای دقیقی در این زمینه تدوین و اجرایی کند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،تأکید کرد :با وجود اینکه تکانههای
اقتصادی ناشــی از تحریمها و شــیوع ویروس کرونا در برخی حوزهها لطماتی را به
اقتصاد کشــور زده اســت ،اما دولت تمام تالش خود را به کار بسته است که در حد
امکان فضای توسعه و رونق در تولید و کسب و کار را حفظ کند و در عین حال تأمین
کاالهای مورد نیاز مردم مسیر خود را ادامه دهد.
رییس جمهوری اختصاص تســهیالت و وامهای خاص در ابتدای سال جاری برای
خانوارها و صاحبان کسب و کارهای زیاندیده از محدودیتهای کرونایی را از جمله
اقدامات دولت برای جبران خســارتها و زیانهای وارد شده به زندگی مردم عنوان
نمود و مقرر کرد کــه وزارتخانههای رفاه ،اقتصاد و بانک مرکزی و ســازمان برنامه
و بودجه طرحهای جدیدی در خصوص تســهیالت خرید کاال برای حقوقبگیران،
بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت و مشخص دارند را پیگیری و اجرا کنند.
روحانی با تأکید بر اینکه تأمین کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم و کنترل و مدیریت
قیمت آنها اولویت نخســت دولت است ،اظهار داشــت :دولت نگذاشته و نخواهد
گذاشــت که موضوع کاالهای اساســی موجب نگرانی مردم شــود و در این جهت
دستگاههای مرتبط با برنامهریزی منظم و با هماهنگی عمل خواهند کرد.
الیحه بودجه را با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه میکنیم
رییس جمهوری خاطر نشان کرد :دولت همانطور که تاکنون اجازه نداده مشکالت و
معضالت برنامههای اقتصادی کشور را مختل کند ،با هماهنگیها و اقدامات مؤثر تالش
خواهد کرد الیحه بودجه سال آینده را با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه کند.

سخنگوی دولت شرایط و محیط سیاسی -اقتصادی جهان امروز
را آشوبزده و متفاوت تر از هر دوره ای در چند دهه اخیر دانست
وگفت :در ستاد اقتصادی دولت با نگاهی به تهدیدهای خارجی
به ویژه تهدیدهای خشن آمریکا که محور تهدیدهای بین المللی
بر ضد کشــور ما بود و همچنین فرصت ها و قوت هایی که در
عرصه بین الملل و داخل کشور برای ما وجود داشته است ،نقشه
راه را برای ورود به سال آخر دولت و قرن جدید تدوین کردیم.
وی تاکید کرد این نقشــه راه بر اســاس یــک تحلیل جامع از
ظرفیتهای اقتصادی داخل که اشــتغال زایی افزایش می دهد،
تدوین شده است.
محورهای نقشه راه اقتصادی دولت
ربیعی با تشریح نقشه راه اقتصادی ،یکی از موارد مهم این نقشه
راه را پیشگیری از تکانهها و فشارهای اقتصادی ناشی از کسری
بودجــه و اقتصاد ،تولید و زندگی مردم عنــوان و تصریح کرد:
بنابراین پیشبینی تکانهها که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده
است ،یکی از موارد جدی بوده مورد تاکید نقشه راه بوده است.
وی منابــع جایگزین نفتی برای جبران این کســری بودجه را
از مواردی برشــمرد که در نقشــه راه به آن توجه شده است و
خاطرنشان کرد :کســری بودجه بدون آنکه پول پرقدرت بانک
مرکزی وارد بازار شود یا افزایش نقدینگی صورت بگیرد ،در نقشه
راه لحاظ شده و ورود پول پرقدرت در این نقشه راه دیده نشده
اســت .سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با اجرای این بخش
بتوانیم هم ســال آخر دولت را مهــار کرده و هم تورم را کاهش
دهیم؛ چون یکی از سیاستهای نقشه راه ،کاهش تورم در یک
سال پیش رو است.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از نقشه راه توسعه سرمایهگذاریها

در کشور اســت ،گفت :دولت برای اتمام پروژههای نیمه تمام
دولتــی و همچنین بخش خصوصــی در حوزههای نفت ،گاز،
ارتباطات ،راه آهن ،جاده ،فرودگاه ،فناوریهای نوین کشاورزی،
صنعــت و معدن همه تالش خود را انجــام خواهد داد .مثال در
صنعت و معدن در حوزه صنعت  ۱۷۱هزار میلیارد تومان سرمایه
گذاری پیش بینی شــده که دســت کم  ۴۱هزار شغل در حوزه
صنعت و معدن ایجاد میکند.
ربیعی با بیان اینکه بخشی از نقشــه راه در حوزه راه ،جاده ها و
مسکن است ،یکی دیگر از محورهای نقشه راه اقتصادی در سال
پایانی دولت را مباحث پولی مالی دانست و گفت :متاسفانه یکی
از بیماریهای اقتصاد ایران ،افزایش نقدینگی اســت که به طور
متوســط بیش از  ۲۰درصد نقدینگی در سال بوده است .از آغاز
امسال تاکنون رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی بسیار کم بود که
سیاستهای بانک مرکزی و اقتصادی در این زمینه قابل تحسین
است.
ســخنگوی دولت تصریح کرد :در نقشه راه دولت جهتگیری
کنترل نقدینگی به سمت سیاستهای توسعه و به سمت و نفع
تولید دیده شده است.
وی قاچاق را یکی از آسیبهای تولید عنوان کرد که در نقشه راه
دیده شــده و گفت :در این نقشه توسعه صادرات غیرنفتی برای
بازگرداندن ارز حاصل از فروش تدابیری اندیشیده شده است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با تاکید براینکه ذیل
این نقشه راه فقط سیاستهای رشد و توسعه و یا ایجاد ثبات و
تعادل نیســت ،گفت :ذیل نقشه راه اقتصادی توجه به زندگی و
معیشت مردم اســت که دچار مشکالت شدهاند و همه ما از آن
مطلع هستیم و درک می کنیم .همچنین فشاری که بر افراد مزدبگیر
می آید را هم در این نقشه راه در نظر گرفتیم.
ربیعی خاطرنشــان کرد :قطعا اقداماتی هم در این بخش طراحی
شد که اعالم خواهد شد اما حداقل تداوم برنامه یارانه معیشتی و
استمرار همسان سازی حقوقها و حقوق بازنشستگان و توجه به
افزایش قدرت خرید هم در نظر گرفته شده است .بازنشستگان
و افراد مشــمول میتوانند از کارتهای اعتباری استفاده کنند و
این کار وزارت تعاون منجر به افزایش قدرت خرید بازنشستگان
خواهد شد.
آمریکا در برجام هیچ جایگاهی ندارد
ربیعی درباره روابط ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نشست
کمیسیون مشترک برجام گفت :نشست عادی کمیسیون مشترک
برجام روز سهشنبه با حضور نمایندگان چین ،روسیه ،انگلیس،
فرانسه و آلمان و اتحادیه اروپا و به ریاست (سید عباس عراقچی)
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و خانم «هلگا اشمیت» در وین
برگزار میشود.
سخنگوی دولت افزود :آمریکا به عنوان کشوری که به عضویت
خود در برجام خاتمه داده اســت ،از  ۱۸اردیبهشــت  ۹۷هیچ
جایگاهی در توافقنامه و نشست کمیسیون مشترک نخواهد داشت.
ربیعی نشست وین را حایز اهمیت دانست و گفت :نشست وین
در شرایطی برگزار میشود که آمریکا عزم خود را جزم کرده است
که برجام را نابود کند و تاکنون هم چندین بار در این زمینه تالش
کرده است.

وزیر کشور در پنجاه و ششمین نشست ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور:

موضوع ارزهای صادراتی با همفکری دولت و بخش خصوصی حل میشود
وزیر کشــور در پنجاه و ششمین نشست ستاد اطالع
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ،گفت :مسأله ارزهای
صادراتی با همفکــری اجزای مختلف دولت و بخش
خصوصی قابل حل است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور« ،عبدالرضا
رحمانی فضلی» وزیر کشور در پنجاه و ششمین نشست
ســتاد اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با
حضور اعضای این ستاد در محل وزارت کشور برگزار
شد با مرور شرایط اقتصادی کشور ،افزود :در این شرایط،
نیازمند هماهنگی همه بخــش های اجرایی و تصمیم
گیری کشور برای گذار از چالش تحریم ها هستیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه  ،موضوعات مهم اقتصادی،
تأمین کاالها و خدمات و موضوعات و مسائلی که مورد
توجه رسانه ها و افکار عمومی است ،مطرح شد ،افزود:
چنین مقرر شد که دستگاه ها در حوزه هایی که مرتبط
با بحث های اقتصادی هســتند ،پاسخ مناسب ،تحلیل
های الزم و اطالع رسانی درست را ارائه داده تا در بستر
مناســب و آماده با مشارکت عمومی مردم ،بنگاه های
اقتصادی و کمک های رسانه ای برای حل چالش های
اقتصادی کشور اقدام کنیم .رئیس ستاد اطالع رسانی و
تبلیغات اقتصادی کشور با اظهار اینکه یکی از موضوعات
مورد بحث  ،مسأله کارت بازرگانی و نحوه ساماندهی
آن بود ،گفت :با توجه به اینکه طراحی جدید سیستم،
فعال شده و دستور العمل مرتبط هم جدید بوده است،
مشکالتی در صدور و تمدید و برخی معطلی ها در زمینه
صدور کارت پیش آمده که در این خصوص مقرر شد
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این خصوص جلسه
گذاشته و ظرف یک هفته مشکل را جمع بندی تا تجار،
وارد کنندگان و صادر کنندگان کشورمان بتوانند با خیال
راحت به فعالیت شان ادامه دهند.
وزیر کشــور در ادامه صحبت هایش به موضوع مهم

برگشت ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت:
در این خصوص اعداد و ارقام مختلفی در فضای رسانه
ای مطرح است اما آنچه که اتفاق نظر همه دستگاههاست،
بحث ضرورت برگشت این ارزهای صادرات به چرخه
اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد :در جلســه  ،همه دستگاههای مرتبط از
بانک مرکزی ،وزارت دارایــی ،صمت ،گمرک و اتاق
بازرگانی حضور داشتند و توضیحات الزم از سوی همه
این دستگاهها در خصوص ارزهای صادراتی داده شد.
رحمانی فضلی تصریح کرد :با توضیحات نمایندگان این
دستگاهها ،مشخص شد که با توجه به ماهیت عددهای
اعالمی در خصوص ارزهای صادراتی ،ارقام کلی نمی
تواند مبنای درستی برای قضاوت ،داوری و تحلیل باشد.
وی یادآور شد :همه دستگاههای موجود در این جلسه
از جمله قوه قضائیه معتقدند که همه ارزهای صادراتی
به کشور باز گردد و هیچ کس مخالفتی با این موضوع
ندارد.
وزیر کشور تأکید کرد :تالش بر این است که در گفت
وگــوی اجزای مختلف دولت و بخش خصوصی ،این
مسائل حل شــود .روند تولید و قیمت ماسک از دیگر
موضوعات مطرح شــده در نشســت بود کــه در این
خصوص وزیر کشــور اظهار کرد :طبق گزارش ارائه
شــده ،قرار شد روزی بیش از سه و نیم میلیون ماسک
به داروخانه ها تحویل داده شود و قیمت ماسک از منظر
تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان حداکثر
 ۱۳۰۰تومان مشخص شــده است .وزیر کشور تأکید
کرد :در این خصوص وزارت بهداشت باید مراقبت ها
و نظارت های الزم را داشــته باشد تا ماسک با قیمت
مناسب به دست مردم عزیزمان برسد .رئیس ستاد اطالع
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از
صحبت هایش بــه موضوع مهم تعرفه های اینترنتی و

سرعت سرویس اشاره کرد و گفت :این موضوع یکی
از دغدغه های جدی افکار عمومی است و در جلسه ،
نمایندگان وزارت ارتباطات و همچنین سازمان حمایت
از مصرف کننــدگان ،گزارش خود در این باره را اعالم
کردند.
وی در این خصوص اظهار کرد :بر اساس گزارش ارائه
شده و با تصمیمات گرفته شده ،امیدوار به حل مشکل
تعرفه و سرعت هستیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد :با نزدیک شدن به ایام شروع
مدارس و دانشگاهها که نیاز بیشتری به فضای ارتباطات
است ،تالش داریم که این نیازها با کمترین دغدغه مرتفع
شود.
موضوع کاالهای اساسی از دیگر محورهای جلسه ستاد
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بود که در این
خصوص وزیر کشــور تأکید کرد :با توجه به اهمیت
موضوع کاالهای اساســی ،در هر جلسه آخرین وضع
کاالهای اساسی را در کشور در دستور کار قرار می دهیم.
وی افــزود :آخرین گزارش ها را از واردات ،رســیدن
کشتی های باری ،شرایط انبارها و توزیع تا خرده فروشی
ها پیگیری می شود و تالش بر این است که هیچ دغدغه
ای در این خصوص برای مردم نباشد.
وزیر کشور با بیان اینکه گزارش ارائه شده از وضع انبارها
و کشتی های باری ،اطمینان بخش بود ،گفت :امیدوار
هستیم با تالش همه مسؤوالن دولتی ،خدمات مناسب
و راحت را برای مردم و فعاالن اقتصادی فراهم سازیم.
وی در پایــان صحبــت هایش با تقدیــر از تالش و
کوشش رسانه های کشور ،خواستار ارتقای نقش آفرینی
مسؤوالنه رسانه ها شد و گفت :تقاضایم این است که
مبانی تحلیل ها و اصول توجه به مســائل اقتصادی در
رسانه ها حتم ًا با در نظر گرفتن شرایط حاکم اقتصادی
بر کشور باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فقر نظریه در حوزه هنر را جدی بگیریم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه در حوزه هنر،
نظریه تولیدی زیادی نداریم ،تاکید کرد :باید فقر در این
بخش را جدی بگیریم و در نظریه پردازی آن ســرمایه
گذاری کنیم .به گــزارش مرکز روابط عمومی و اطالع
رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،سیدعباس
صالحی به همراه محسن جوادی معاون امور فرهنگی از
آثار سازمان سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاه ها) بازدید کرد و در نشستی با رئیس و
مدیران این سازمان به برخی دغدغه های کشور در حوزه
علوم انسانی اشــاره کرد و گفت :دغدغه هایی در این
حوزه از دهه  ۶۰وجود داشت که برخی از آن ها طی شده
ولی تا رسیدن به قله فاصله زیادی است که به تکاپوی
بیشتری نیاز است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید
کرد :در این بخش توجه به فلسفه علوم انسانی ضروری
اســت .در اوایل انقالب بحث فلسفه در برخی علوم از
جمله تاریخ و  ...وجود داشــت و این حس ایجاد شد
که حوزه علوم انسانی هم به فلسفه نیاز دارد زیرا وجود

آن به مسیر علم کمک می کند .تا رسیدن به قله در این
حوزه فاصله زیادی داریم و در وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی هم به فلسفه هنر نیاز است .وی در عین حال
تصریح کرد :سازمان سمت در حوزه فلسفه علوم انسانی
اقداماتی را انجــام داده و نقطه تالقی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و این سازمان در حوزه فلسفه هنر می تواند
باشد که بتوانند با همگرایی و مشارکت کارهای بیشتری با
یکدیگر انجام دهند .عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
با مقایســه تعداد دانشجویان رشته هنر در قبل و بعد از
انقالب اسالمی ادامه داد :در حال حاضر تا سال ۹۷؛ ۳۰۰
هزار دانشجوی رشته هنر و  ۴۰۰هزار هم دانشجوی هنر
به صورت آزاد داشته ایم که در کل  ۷۰۰هزار دانشجوی
رسمی و غیر رسمی در این رشته در حال تحصیل هستند
کــه هر کدام از آن ها به عنــوان محصول حوزه هنر به
شــمار می آیند .صالحی ادامه داد :دومین حوزه ای که
مهم هم هست و جزو اهداف اصلی شکل گیری سازمان
سمت هم به شمار می آید مباحث میان رشته ای است

که در علوم انسانی بیشتر مورد توجه است .اینکه چگونه
مباحث میان رشته ای را فعال کنیم و نسبت ها را کشف
کنیم مهم است و برای رسیدن به آن نیاز به همگرایی و
مشارکت این وزارتخانه و سازمان سمت داریم تا بتوانیم
بحث های میان رشته ای حوزه هنر را فعال تر کنیم .وی
افزود :ســومین حوزه که در مسیر شکل گیری سازمان
سمت نقش داشت ،نظریه پردازی در علوم انسانی است.
علم ،جغرافیا و وطن نــدارد اما اگر ملتی بخواهد عالم
شناخته شود باید نظریه پرداز باشد و مصرف کننده صرف
در این زمینه نباشد .بنابراین در بخش علوم انسانی باید
نظریه پرداز داشته باشیم .صالحی در عین حال تصریح
کــرد :بنابراین در بحث های هنر به نظریه در حوزه هنر
نیاز داریم زیرا نظریه تولیدی در این بخش زیاد نداریم و
بیشتر به صورت ترجمه و شرح است و سرمایه گذاری
در ایــن بخش را باید جدی و مهــم بدانیم زیرا در این
حوزه دچار فقر نظریه هستیم و باید با تشریک مساعی
آن را پیش ببریم.

سرمقاله

زایش جهان عرب در پیش است!
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

تأثیرات شگرف ویروس کرونا بر اقتصاد جهان کشورهای عرب را با مشکالت جدی از
جمله کسری بودجه مواجه کرده است .درشرایط فعلی که قیمت نفت بشکه ای  40دالر
است قطر تنها کشوری در جهان عرب است که کسری بودجه ندارد .پیش بینی می شود
کسری بودجه کویت در سال جاری به  40درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد
که باالترین میزان در جهان خواهد بود .لذا اقدامات اساســی باید صورت پذیرد .ماه قبل
دولت الجزایر اعالم کرد که هزینه های خود را به نصف کاهش خواهد داد .نخست وزیر
جدید عراق در نظر دارد حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد و عمان برای استقراض از
بازارهای مالی جهان به در بسته خورده است چون آژانس های اعتبارسنجی بدهی های
این کشور را مشکوک الوصول تشخیص داده اند .در پی شیوع بیماری همه گیر کووید19
قیمت نفت به سطح بی سابقه ای کاهش یافت .علیرغم آغاز برخی فعالیت های اقتصادی
و احتمــال افزایش قیمت نفت ،انتظار نمی رود که قیمت نفت در بازارهای بین المللی تا
چند سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد .واقعیت این است که بسیاری از کشورها
به شدت به دنبال فاصله گرفتن از سوخت های فسیلی و حرکت به سمت انرژی تجدید
پذیرند و کشورهای صادرکننده نفت منطقه باید با این حقیقت کنار بیایند که دوران نفت
به سرآمده و شرایط امروز در واقع پنجره ای به آینده است .جهان گام به دوران نفت ارزان
نهاده و این شرایط اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را سخت به چالش کشیده است.
چهارسال پیش ولیعهد عربســتان برنامه «افق  »2030را برای قطع وابستگی اقتصاد این
کشور به درآمدهای نفتی اعالم کرد ،ولی به قول یکی از مشاوران وی 2030به  2020تغییر
یافته است .طبق اعالم صندوق بین المللی پول درآمد نفتی منطقه از 1000میلیارد دالر در
ســال  2012به  575میلیارد دالر درسال  2019کاهش یافته و پیش بینی می شود در سال
جاری به  300میلیارد دالر برسد .لذا دولت های منطقه اقدام به کاهش هزینه ها ،افزایش
مالیات و استقراض نموده و به ناچار درحال استفاده از ذخایر ارزی خود هستند که برای
اصالحات اقتصادی در نظر گرفته شــده بود .عربستان سعودی بزرگترین اقتصاد منطقه،
علیرغم برخورداری از ذخایر ارزی  444میلیارد دالری قادر است هزینه های خود را فقط
برای دوسال تأمین کند .بیماری همه گیر کووید 19تمام برنامه ها را به هم ریخته است .در
اوایل سال میالدی جاری قبل از شیوع ویروس کرونا ،صندوق بین المللی پول پیش بینی
کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،ذخایر ارزی  2000میلیارد دالری
خود را تا سال  2034مصرف خواهند کرد .ولی ظرف  4ماه عربستان سعودی  45میلیارد
دالر از ذخایــر ارزی خــود را مصرف کرده و در صورت تداوم این روند برای  6ماه ،این
کشور قادر نخواهد بود ارزش پول خود را در مقایسه با دالر ثابت نگه دارد و در صورت
کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم این کشور که تقریبا همه چیز را وارد می کند
کاهش خواهد یافت .شرایط به قدری بحرانیست که محمد الجدعان ،وزیر دارایی عربستان
سعودی اعالم کرده است «ما با بحرانی مواجه هستیم که در عصر مدرن بی سابقه است».
در مقابله با این شرایط خطیر این کشور اقدام به افزایش قیمت بنزین ،حذف یارانه کارمندان
دولت و افزایش ســه برابری مالیات ارزش افزوده نموده است .ولی علیرغم این اقدامات
پیش بینی می شود کسری بودجه سال جاری به  110میلیارد دالر معادل  16درصد تولید
ناخالص داخلی برسد .حاکمان سعودی امید داشتند افزایش درآمد ناشی از توریسم به ویژه
زائران خانه خدا بخشــی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند ،ولی بسته شدن اماکن
متبرکه از فوریه سال جاری ،این آرزو را نقش بر آب کرد.
در این شرایط نارضایتی مردم منطقه رو به افزایش است .سعودی ها می پرسند چرا محمد
بن سلمان مالیات طبقه مرفه جامعه را افزایش نمی دهد؟ در عراق نیز بخش قابل توجهی
از کارمندان دولت به دلیل کاهش حقوق خود به جمع معترضان پیوســته اند که به دنبال
تغییرات بنیادی در نظام سیاسی کشورند و در الجزایر مردم در اعتراض به کاهش درآمدشان
بــه خیابان ها آمده اند .خالصه آنکه حاکمان منطقه دیگر توانایی مالی الزم برای خریدن
حمایت ملت خود را ندارند.
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در پی یک اتفاق تاریخی صاحب قــدرت و نفوذ در
خاورمیانه شــدند .طی چندین قرن تنها منبع درآمد این منطقه کم اهمیت اماکن متبرکه و
تجارت صدف بود و حاکمان جهان عرب در مراکز اصلی چون قاهره و دمشق مستقر بوده
و سردمداران ناسیونالیسم عربی بودند .بیروت نیز مرکز مالی و فرهنگی جهان عرب بود.
لیکن مدتهاســت قدرت حاکمان سنتی منطقه در سرازیری سقوط قرار گرفته و در نتیجه
روابط پیچیده ای بین آنان و صاحبان قدرت امروزی ایجاد شده است .البته تاکنون حاکمان
پر نفوذ جدید سعی کرده اند با گشاده دستی رضایت سایر کشورها را جلب کنند .کویت،
عربســتان سعودی و امارات از وقتی که ژنرال سیسی دولت مردمی اسالم گرا را در سال
 2013سرنگون کرد تاکنون حدود  30میلیارد دالر به مصر کمک مالی کرده اند .در لبنان نیز
رهبران سنی مذهب چون رفیق حریری و پسرش سعد حریری که دارای تابعیت عربستان
سعودی است ،همواره زیرنفوذ کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و این کشورها در دهه
اخیر با کمک های مالی خود دوبار اردن را از ورشکستگی نجات داده اند.
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
• مدیر مسئول و سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 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 61/34
امتیاز 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 :
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.

