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سرمقاله

روحانی در مراسم روز ملی فناوری هستهای مطرح کرد؛

برجام صنعت هستهای را در ایران قانونی کرد
رییسجمهوری تاکید کرد :یکی از آثار پر افتخار برجام این بود
که صنعت هستهای را در ایران به طور کامل قانونی کرد .این
کار بزرگ و عظیمی بود که در این دوره انجام شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا« ،حجتاالسالم والمسلمین
حســن روحانی» در آیین پانزدهمین ســالروز ملی فناوری
هستهای گفت :بسیار خوشحالم افتتاحهای امروز با افتتاحهای
دیگر متفاوت است .این فناوری مانند فناوریهای هایتک و
برتر اســت ولی چون طرف مقابل ،از این فناوری برای سایر
عرصهها استفاده کرده ،ما را در ردیف خود قرار میدهند.
وی با بیان اینکه اهداف ایران در صنعت هســتهای روشــن
بوده اســت ،اظهار داشت :از این فناوری در بخشهای دیگر
بهرهبرداری شــده و در زمینه صنعت ،کشــاورزی ،پزشکی،
انرژی و برق اســتفاده میشــود .اگر طرف مقابل درســت
بیاندیشــد ،نگرانی آنها نابجا است .این نگرانی نابجا  ۱۶سال
موجب دردسر برای ملت ایران شده است .اگر این تفکر غلط
در ذهن آنها نبود و به آنچه ســابقه ملت ایران است ،اطمینان
میکردند که در مسائل دینی و اخالقی توجه خاص و ویژهای
دارند ،از این مسئله هم عبور میکردند.
رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد :اینکه هنوز با دنیا و
آمریکاییها حرف میزنیم تا دست از اقدامات غیرقانونیشان
بردارند ،به خاطر این مبنا اســت که آنهــا تفکری دارند که
براساس آن برای خودشان دردسر و نگرانی درست کردهاند.
بار دیگر تاکید میکنم تمامی فعالیتهای هستهای ما صلحآمیز
و بــرای اهداف غیرنظامی اســت و همانطور که مقام معظم
رهبری در چندین نوبت مطرح کردند ،از دید فقه ما پیگیری
کردن یک سالح که میتواند خطر بزرگ برای جامعه بزرگ
باشد ،حرام است.
به گفته روحانی ،اگر آنها به این مسئله توجه کنند ،میفهمند
ایران به دنبال این آثار نیســت .وقتی آدم آثار کار خطرناک و
غلطی که آمریکاییها در جنگ جهانــی دوم در ژاپن انجام
دادند ،را مشــاهده کند ،وقتی آدم به معلولین بعد از این همه
مدت هنوز زندهاند و در سایه آن افنجار دچار معلولیت هستند،
متوجه میشود مسیر غلط نادرست و غیراخالقی است.
وی بــا تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید دو اقدام مهم در
زمینه هستهای انجام دادیم ،تصریح کرد :یک اقدام آن است که
قبل از آنکه دولت یازدهم تشکیل شود ،فعالیت غنیسازی ما
از دید آنها غیرقانونی بود و در شورای امنیت قطعنامه علیه ما
گذارنده بودند که از ما خواســته شده بود که غنیسازی را در
ایران کامال متوقف کنیم.
رییسجمهوری با بیان اینکه کار ما در غنیسازی از دید آنها
غیرمشروع و غیرقانونی بود ،خاطرنشان کرد :ما آن قطعنامهها
را تمــام کردیم .ایــن قطعنامهها به زبالــهدان تاریخ رفت و
فعالیتهای ما قانونی شد .این بهانه از دست آنها گرفته شد که
از نظر حقوقی و پایداری این فناوری بسیار مهم است و یکی
از آثار پرافتخار برجام این بود که صنعت هستهای را در ایران
به طور کامل قانونی کرد .این کار بزرگ و عظیمی بود که در
این دوره انجام شد.

جهاناقتصاد

وی اظهار کرد :ما این فناوری را توســعه دادیم .به دروغ و به
غلط بعضیها میگفتند که آنهــا رفتند برجام را امضا کردند
و در برجام یکســری امتیازاتی گرفتند ،پولها را از بانکهای
خارجی گرفتند .تحریم نفت ،فلزات ،کشــتی رانی و بیمه و
همه تحریمهایی که بوده برداشتند و در عوض این فناوری را
تقدیم خارجیها کردند و معامله کردند که یک دروغ بزرگ
بود .آنها ایــن دروغ بزرگ را تکرار میکردند و ما هرچه به
مــردم میگفتیم که آنها دروغ میگویند ،اگرچه اکثریت مردم
میفهمیدند که آنها دروغ میگویند اما اقلیتی بودند که شــک
داشتند.
مصوبه مجلس حرفهای دروغ را از بین برد
رییس دولت دوازدهم یادآور شــد :اخیــرا مجلس یازدهم
مصوبهای را گذراند که در آن مصوبه تکالیفی را برای سازمان
انرژی اتمی مشخص کرد و این تکالیف نشان میداد توانمندی
هستهای ما از هر زمان دیگر بیشتر است و حرفهای دروغ را
از بین برد اگرچه دنیا واقعیت را میدانست.
وی گفت :وقتی به ســازمان انرژی اتمــی میگویند ما یک
زنجیره «آی آر »۶میخواهیم میتوانیم راحت تولید کنیم و
امروز یک زنجیره  ۱۶۴تایی آی آر ۶افتتاح شد و این زنجیره
به گونهای اســت که نسبت به زنجیره قبلی  ۱۰برابر میتواند
محصول در اختیار ما قرار دهد .یعنی ســانتریفیوژهای قبلی
حداکثر یک سو بودند و این سری جدید  ۱۰سو است.
روحانــی اضافه کــرد :حتی امروز از لحــاظ تکنولوژی به
ســانتریفیوژ «آیآر »۹که  ۵۰سو است ،رسیدیم یعنی  ۵۰تا
 ۶۰برابر ســانتریفیوژهای قدیمی محصول در اختیار ما قرار

چهارسویسیاست
معاون ارتباطات و اطالع رسانی رییس جمهور:

دولت در بمباران تحریم و تحریف سه ساله تنها ماند

معاون ارتباطات و اطالع رسانی رییس جمهور در توییتی نوشت :دولت در بمباران تحریم
و تحریف سه ساله تنها ماند و مخالفانش جنگ اقتصادی را به فرصت طالیی برای بازاریابی
سیاســی بدل کردند .به گزارش ایرنا،علیرضا معزی در توییتی نوشــت :دولت ،در بمباران
تحریم و تحریف ســه ســاله ،تنها ماند و مخالفانش جنگ اقتصادی را به فرصت طالیی
برای بازاریابی سیاسی بدل کردند،اما ملت ،با آن نجابت و تابآوری تاریخی خود بر فشار
حداکثری پیروز شد و اینک که نشانههای گشایش نمایان شده ،سنگاندازان دیروز ،شتابزده
به دنبال غنیمتاند.
خطیبزاده:

صیادان ایرانی آزاد شدند

ســخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی هفت صیاد ایرانی خبر داد و گفت :این صیادان
که در کومور بودند پنجشنبه گذشته به وطن بازگشتند .به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه
اطالعرســانی وزارت امور خارجه ،ســعید خطیبزاده اظهار کرد :با تــاش و اقدامات
وزارت امور خارجه  ۷نفر از صیادان بلوچ که به دلیل طوفان ،در اســفندماه ســال گذشته
در سواحل کومور توسط گارد ساحلی نجات یافته و به این کشور منتقل شده بودند ،آزاد
شدند و پنجشنبه هفته گذشته به وطن بازگشتند .سخنگوی وزارت امور خارجه از اقدامات
بشردوستانه و مساعدت دولت و ملت کومور در این خصوص تشکر و قدردانی کرد.
عراقچی:

خواست ایران بازگشت دقیق به مدل برجام است

سید عباس عراقچی با تاکید براینکه ما باید دقیقا به مدل برجام بازگردیم ،گفت :موضع ما
این است که همه تحریمها چه آنها که در دوره ترامپ تحمیل و چه آنها که در دوره او با
برچسبهای دیگری تحمیل و چه تحریمهایی که در برجام ذکر شده ،همه باید برداشته شود
و آمریکاییها بهتر میدانند باید چه کنند.
به گزارش ایرنا ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمعه شب در گفت وگویی درباره نتایج
مذاکرات ســه روزه وین افزود :نتیجه ای که تاکنون به آن رسیدهایم ،این است که در مسیر
درستی هستیم .تالشهای هر دو گروه کاری تحریمها و اقدامات ایران خوب بود .همچنان
نیاز است بحثها ادامه یابد .به ویژه دور موضوع رفع تحریمها که موضوع پیچیدهای است.
امروز گزارشهای ها دو گروه کاری را شنیدیم .تصمیم گرفتیم فرصتی داده شود که اعضا
به پایتختهای خود بروند و مشورتهای الزم را انجام بدهند و چهارشنبه هفته آینده برای
از سر گیری گفت وگوها بازگردند .مذاکره کننده ارشد ایران همچنین در مورد تحریمهای
آمریکا و نحوه لغو آنها گفت :در موضوع برداشته شدن تحریمها ،ایران موضعی منطقی و
مستدل دارد .آمریکاییها میز برجام را ترک کرده اند و لذا باید ابتدا آنها بازگردند .آنها باید
تحریمها را بردارند و دوباره عضوی از برجام شوند و سپس ایران به اجرای کامل برجام باز
خواهد گشت .این موضوعی است که تقریبا همه با آن موافق هستند .ما باید ببینیم این روند
چگونه اتفاق خواهد افتاد .قبل از آن دو طرف درباره این موضوع در حال بحث هستند که
هر طرف چه اقدامی باید انجام دهد .پس از اینکه مشخص شد که دقیقا ایران و آمریکا چه
کاری باید انجام دهند ،آنگاه باید روی موضوع ترتیب اقدامات و راســتی آزمایی کار کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد چگونگی رفع تحریمها و اینکه آیا تحریمها بصورت غیر
قابل بازگشت لغو خواهد شد یا اینکه صرفا برداشته میشود و امکان بازگشت آنها وجود
خواهد داشت؟ ،افزود :ما باید دقیقا به مدل برجام بازگردیم .تحریمهایی وجود دارند که باید
پایان یابند و رئیس جمهوری آمریکا صالحیت و قدرت پایان دادن به آنها را با فرمان اجرایی
دارد .تحریمهای دیگری هستند که ناشی از قانون گذاری کنگره است .در مورد این تحریمها
رئیس جمهوری آمریکا فقط میتواند آنها را تعلیق ( )waveکند .موضع ما این است که همه
تحریمها چه آنها که در دوره ترامپ تحمیل شده و چه آنها که در دوره ترامپ با برچسبهای
دیگری تحمیل شدهاند و چه تحریمهایی که در برجام ذکر شده ،همه باید برداشته شود و
آمریکاییها خودشان بهتر میدانند باید چه کنند .رئیس هیات ایرانی حاضر در هجدهمین
نشست کمیسیون برجام همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکاییها آمادگی دارند
تحریمهایی را که با برچسبهای غیر هستهای در دوره ترامپ تحمیل شده است را لغو کنند؟،
گفت :در این مورد بحث ادامه دارد .ما االن در موقعیتی هســتیم که درک بهتری از موضع
یکدیگر داریم .ما راه درازی در پیش داریم و هنوز در موقعیتی نیستیم که کدام تحریمها (باید
برداشته شود) و اقدامات دو طرف دقیقا باید چه چیزی باشد.

میدهد .امروز برای ما و جهانیان روشــن شــده است که در
دولت یازدهم و دوازدهم چه کار بزرگی در زمینه هســته ای
انجام گرفته است.
رییس جمهوری در ادامه با بیان این که ما در این  ۸ســال در
زمینه هستهای هم از لحاظ فناوری و هم تولید در سطح باالیی
قرار گرفتیم ،گفت :فناوری در ســطح بسیار باالیی است که
نمونههای آن را امروز افتتاح کردیم .تولید هم بسیار مهم است،
تولیدی است که در بخش خدمات ،صنعت و کشاورزی ما را
یاری کند و خودش هم محصوالت فراوانی را تحویل دهد.
وی خاطرنشان کرد :رادیوداروها یکی از آن محصوالتی است
که برای بخش تشــخیصی مورد استفاده قرار می گیرد و در
پزشکی بسیار حائز اهمیت است .بنابراین در این بخش یکی
از افتخارات دولت در این  ۸سال توسعه فناوری در زمینههای
مختلف هستهای است.
روحانی با بیان این که در همه جا تاسیســات بسیار عظیم و
گســترده داریم که هرکدام در بخش خود حائز اهمیت است،
گفت :ما همچنان بر عهد خود پایبند هســتیم .عهده ما با دنیا
 NPTبوده اســت NPT .دو کلمه بیشتر نیست .در NPT
دولتهایی که به این معاهده ملحق شدند متعهد میشوند به
این که فعالیت آنها صرفا صلح آمیز باشد و انحراف به سمت
فعالیت نظامی نداشته باشند .دوم فعالیتهای صلح آمیز را انجام
دهند و به اضافه این که خود آژانس و دنیا به آن کشور در این
زمینه کمک کند.
کارآژانس فقط بازدید و گزارشدهی نیست
رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر این که یکی از مطالبات

بزرگ ما کمک آژانس و دنیا به ما در زمینه هســته ای است،
گفت :ما به  NPTپیوستیم و پادمان را هم قبول کردیم .آژانس
هم طبق پادمان عمل میکند اما شما چقدر به ما کمک کردید؟
شما در ساخت سانتریفیوژها و لیزر و ایزوتوپهای پایدار ،آب
سنگین و راکتور آب سنگین ما که همه آنها صلح آمیز است،
چه کمکی به ما کردید.
وی ادامه داد :قرار ما این بود که ما عضو این معاهده باشــیم و
شــما ما را برای تهیه وسایلی که نیاز داریم یاری کنید ،آژانس
که فقط برای بازدید نیســت که مرتب بازدید کرده و گزارش
بنویســد ،این یکی از کارهای آژانس است .یکی از کارهای
مهم آژانس حمایت و کمک است ،شما چه کمک و حمایتی
از ایرانکردید؟
رییس جمهوری خاطرنشــان کرد :این طلب مــا از آژانس،
کشورهای صنعتی و از جهان است .اینکه ما امروز میگوییم
حتی حاضریم پروتکل الحاقی را هم داوطلبانهها اجرا و پیاده
کنیم و آژانس باالترین نظارتها را داشته باشد در برابر آن ،این
نیست که دنیا بگوید در فعالیتهای تجاری و اقتصادی شما را
تحریم نمیکنم این یک حداقل است.
روحانی بیان کرد :شما در برابر این فعالیت صلحآمیز با توجه
به نظارت آژانس بین المللی باید ما را یاری کنید .شــما باید
بگویید ۱۵ ،نوع سانتریفیوژ شما درست کردید ،ما در ساخت
شانزدهمین سانتریفیوژ به شما کمک میکنیم .شما بدهکار ما
هستید ،طلبکار ما نیســتید .آژانس ،آمریکا و اروپا بدهکار ما
هستند ،کشورهای بزرگ صنعتی بدهکار ما هستند و باید بدهی
خودشان را به ما پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه ما کشــوری هســتیم که روی پای خودمان
ایســتادهایم ،گفت :مــا حتی در زمینه غنیســازی روی پای
خودمان ایستادهایم .امروز در اداره رآکتور بوشهر هم که برای
ما برق تولید میکند ،روی پای خودمان ایستادهایم و در آینده
در ســاخت این نیروگاههای پرقدرت هم روی پای خودمان
خواهیم ایستاد .رییس جمهوری با بیان اینکه موظف هستیم
در توانمندیهای علمی ،گامهای جدید را برداریم ،افزود :من
در اینجا از همه شهدایمان یاد میکنم به ویژه شهدای هستهای
و عزیزانی که جان خود را برای ارتقای کشــور ،علم و دانش
در این کشور فدا کردند ،شــهیدان علیمحمدی ،شهریاری،
احمدیروشن ،قشقایی و شهید فخریزاده و همه عزیزانی که
جان خود را فدا کردند به روح بلند آنها درود میفرســتیم و
برای آنها تعالی مقام و عظمت میخواهیم .روحانی با قدردانی
از دکتر صالحی و همه کارکنان ســازمان انرژی اتمی تصریح
کرد :ما از ســال گذشته تا امسال  ۱۳۳دستاورد بزرگ و عظیم
داشتیم .این نشان میدهد در طول یک سال گذشته چه اقداماتی
انجام دادهاند .البته هر سال لیست بلندباالیی از افتتاحهای مهم
داشتهاند.
وی اضافه کرد :من از همه این عزیزان قدردانی میکنم ،ملت
ما هم قدردان هستند انشاءاهلل بتوانیم به اهداف بلندی که مورد
نظر این کشور و ملت بزرگ بوده برسیم و قدم به قدم ،قدمهای
بلندتری برداریم و شاهد سربلندی بیشتر ایران عزیز باشیم.

وزیر علوم:

طرح ساماندهی آموزش عالی باید اجرا شود

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری با بیــان اینکه
مأموریتگرایی آموزش عالی جزو وظایف و تکالیف
ابالغی شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت ،اظهار
داشت :طرح ســاماندهی آموزش عالی کشور با موارد
مختلفی که در آن دیده شده است ،الزاما باید اجرا شود.
به گزارش روز شنبه وزارت علوم ،در نشست مجازی
رؤسای دانشــگاهها و مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و
فناوری که با محوریت بررسی وضعیت آموزش عالی
کشور برگزار شد ،منصور غالمی با بیان اینکه وزارت
علــوم ،بحث ســاماندهی آموزش عالی کشــور را با
همکاری ســتاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور پیش
میبرد ،تصریح کرد :از این جهت که ساماندهی آموزش
عالی مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است ،این
برنامه باید با دقت و ظرافت اجرا شود.
وی در این نشســت که در وزارتخانه متبوعش برگزار
شــد با بیان اینکه مأموریتگرایی آموزش عالی جزو
وظایف و تکالیف ابالغی شورای عالی انقالب فرهنگی

اســت ،افزود :همکاران در دانشگاهها و مراکزی که در
این زمینه تأخیر دارند ،توجه کنند که ممکن است از یک
ظرفیتی محروم شوند و یا با موضوعی ابالغی مواجهه
شوند که متناسب با وضعیتشان نباشد.
وزیر علوم همچنین گفت :در رابطه با بحث بازنشستگی
کارمنــدان و اعضای هیات علمی دانشــگاهها ،برخی
دانشــگاهها تأخیر و تعلل داشــتهاند که این موضوع
مشکالتی را به لحاظ حقوقی و قانونی و پرداخت برای
دســتگاه و دانشگاه و برای کارکنان ایجاد میکند .بهتر
است ابتدای هر سال فهرست همکاران بازنشسته فراهم
شود تا هم برنامهریزی صورت گیرد و همچنین کارکنان
در جریان فرآیند بازنشستگی تان قرار گیرند.
وی در ادامــه به بحث بازنگری در آییننامههای ارتقا،
جذب اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری اشاره
کرد و گفت :بحثهــای مختلفی در این حوزه مطرح
اســت از جمله دانشگاه نسل چهارم ،رشتههای حوزه
علوم انسانی و هنر و همچنین ارتباط دانشگاه با جامعه

و صنعت و مواردی از ایــن قبیل که باید مورد توجه
قرار گیرد.
وزیر علوم افــزود :در این خصوص باید ضمن حفظ
روند رشد علمی کشــور ،باقی زمینههای تأثیرگذاری
دانشــگاهها نیز دیده شود .در این زمینه باید حداکثر تا
پایان اردیبهشت نظرات جمع بندی شده و با گستردگی
که وزارت علوم در حوزههای مختلف علوم دارد ،باید
کار وسیع و سریعی را انجام دهیم.
غالمی در بحــث افزایش حقوقهای  ۱۴۰۰نیز گفت:
در این راســتا ســه مرحله برای افزایش حقوق داریم؛
یک مرحله افزایش ســنواتی  ۲۵درصد است که بعد
از ابالغ ضوابط مربوطه از ســوی سازمان امور اداری
و استخدامی ،کارها را انجام خواهیم داد .مرحله دیگر
سقف  ۲.۵میلیون تومان سقف افزایش است و مرحله
دیگر بحث همسانســازی است که دو الیه دارد .یک
الیه عمومی است و یک الیه هم بحث تمام وقتی است
که مشغول تدوین ضوابط آییننامهای آن هستیم.

سخنگوی وزارت بهداشت:

جان باختگان کرونا از  64هزار نفر فراتر رفت
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با شناسایی  ۱۹هزار و
 ۶۶۶بیمار جدید کرونا در کشــور رکورد شناسایی بیمار در یک روز شکسته شده
و بــا فوت  ۱۹۳نفر دیگر از هموطنان مبتال به کووید  ، ۱۹تعداد جان باختگان این
بیماری در ایران به  ۶۴هزار و  ۲۳۲نفر رسید.
به گزارش ایرنا ،ســیما سادات الری روز شنبه افزود :از روز شنبه تا روز یک شنبه
 ۲۱فروردین بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی  ۱۹هزار و  ۶۶۶نفر بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۲۰۵نفر بستری شدند .با این
حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون و  ۴۹هزار و  ۷۸نفر رسید.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت :تاکنون یک میلیون و  ۷۰۲هزار و  ۶۲نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین چهار هزار و ۳۲۹
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند و تاکنون  ۱۳میلیون و  ۵۷۷هزار و  ۵۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
وی افزود :هم اکنون ۲۵۷شهرســتان از جمله همه مراکز اســتانها و کالنشهرها در
وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین  ۱۲۹شهرستان نارنجی ۵۱ ،شهرستان زرد و ۱۱
شهرستان آبی هستند .بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و
«به» شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است.
الری گفت :نمودار ابتال و بســتری کرونا با شــیب تند صعودی امتداد دارد و همه
اســتانها با افزایش جدی بیماران بستری و ســرپایی مواجه هستند .میزان عمل به
پروتکل های بهداشتی نیز همچنان پایین و نگران کننده و طبق آخرین گزارش ها
 ۵۶درصد است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :با توجه به رابطه معنادار بین میزان عمل به پروتکل
های بهداشــتی و افزایش بیماری و با توجه به افزایش شیوع ویروس جهش یافته
کرونا در همه اســتانها و سرایت بسیار باالی این ویروس ،در صورت پایین ماندن
میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی شاهی افزایش روز افزون موارد بستری و
مرگ و میر بیماری کووید ۱۹در کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد :پیروزی بر کرونا نیازمند همبســتگی حاکمیت و شهروندان است و
در این مسیر نیازمند تقویت عزم ملی برای شکست این بیماری هستیم .امیدواریم
با همکاری دستگاههای اجرای در اعمال محدودیتهای مصوب و همدلی مسئوالنه
مردم در اجرای این محدودیت ها شا هد کاهش روند ابتال به کرونا در کشور باشیم
ســخنگوی وزارت بهداشت پیش از این گفته بود :با توجه به قدرت سرایت باالی

بیماری کووید ۱۹و گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی توصیه می کنیم افرادی
کــه در تماس نزدیک با بیماران بــوده اند ۱۴ ،روز در خانه قرنطینه بمانند .فضای
مشترک با دیگران را در منزل به حداقل ممکن برسانند و اگر هر گونه عالمت مانند
تب ،ســردرد ،ســرفه ،تنگی نفس ،بدن درد ،از دست دادن حس بویایی یا چشایی
داشــتند با  ۴۰۳۰تماس بگیرند .محل قرنطینه را تحت هیچ شرایطی ترک نکنند و
در صورت نیاز به مراجعه به مراکز درمانی ماســک بزنند و از وسایل حمل و نقل
عمومی استفاده نکنند.
سخنگوی وزارت بهداشــت پیش از این اعالم کرده بود :شیوع بیماری کووید۱۹
در کشور بسیار گسترده و نگران کننده است ،موج چهارم این بیماری با سرعت در
حال پیشرفت است و از نیمه غربی به نیمه شرقی گسترش می یابد .استفاده مداوم
از ماســک و خودداری از هر گونه برگزاری دورهمی ،مهمانی و مراسم عروسی و
عزا در این شرایط ضروری و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی پر ازدحام ،غذا
خوردن در رســتوران و حضور در اماکن پر جمعیت از عوامل مهم گسترش بیشتر
این بیماری در کشور است.
الری از مردم خواست ضمن رعایت اصول بهداشتی در صورت مشاهده هر گونه
عالیم مثل تب ،سرفه ،سردرد ،بدن درد هر چند خفیف ،در خانه بمانند .از تماس
با اعضای خانواده و همکاران پرهیز کنند و در صورت ادامه این عالیم با ســامانه
 ۴۰۳۰تماس بگیرند.

گام اول در قرن نو
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

در نوشتار قبل قرار شد با گام نهادن به قرن نو گذشته را رها کرده و افکارمان را نیز نو کنیم.
قرار گذاشتیم به این باور برسیم که هر که با ما نیست بر ما نیست و بهترین مسیر همزیستی
مسالمت آمیز است .با این تفکر جدید از زوایای مختلف به مساله خواهیم پرداخت .بهطور
طبیعی جامعه به امور اقتصادی حساس است چون هر روز با آن سر و کار دارد .با باال رفتن
قیمت مرغ ،همهجا صحبت از مرغ اســت .اما واقعیت این است که افزایش قیمت مرغ و
خروس و سایر اقالم و بطور کلی شرایط اقتصادی کشور معلول است و باید به دنبال علت
بود .آنچه امروز در قالب قیمت مرغ و فردا قیمت خروس نمایان میشود در واقع شرایط
فرهنگی جامعه است که در حالت مقابله قرار دارد و نه مصالحه .برای کاهش قیمت مرغ و
جلوگیری از افزایش قیمت خروس چاره ای نیست جز اینکه به عوامل زیر بنایی و شرایط
فرهنگی جامعه نگاهی عمیق بیاندازیم.
دکتر رضا منصوری ،فیلسوف و فیزیکدان برجسته کشور بهزیبایی جامعه را به دو گروه ملت
و ا ّمت تفکیک کرده و ملت را در عرف علم سیاسی مدرن ترکیبی از ملت -دولت و ا ّمت را
بخشی از ملت با قرائتی خاص از مذهب تعریف می کند .او معتقد است ملت جدا از ا ّمت،
مدرنیت منحصر به فرد ایرانی را شکل خواهد داد و پافشاری برخی در ا ّمت سازی به جایی
نخواهد رســید .در چنین ساختار فکری مردم ساالری دینی در چارچوب ا ّمت-والیت به
عنوان نوعی مشروعه و نه مشروطه مفهوم پیدا میکند و بدین ترتیب میتوان دو قطبی بودن
جامعه را بهصورت دو دسته ا ّمت و ملت مشاهده کرد.
ت-دولت ،شهروندان در قالب یک قرارداد اجتماعی تحت مدیریت دولت
درچارچوب مل 
زندگی میکنند درحالی که ا ّمت نیازی به قرارداد اجتماعی ندارد و اطاعت را سرلوحه امور
قرار میدهد .وقتی تفکر ا ّمت-والیت غلبه میکند ،ملت از جایگاهی برخوردار نیست و در
بهترین حالت اهل ذ ّمه تلقی میشود یعنی جزیه میدهد تا دولت اسالمی از او حمایت کند.
در این حالت حتی تاریخ و تفکر هم شکل خاصی میگیرد و هنر ،خالقیت و سایر فعالیت ها
عم َ
ال بیمعنی می شود .به این دلیل است که شایستهساالری در ایران معنی و مفهومی متفاوت
با جهان دارد .در ایران امروز ،شایسته الزام َا کسی نیست که در امر مورد نظر تخصص داشته
باشد ،بلکه این درجه وثوق او در ا ّمت است که شایستگی را تعیین میکند .از این روست
که صحبت از توافق نخبگان برای توسعه بیمعنی است چون نخبگان هم دارای دو دیدگاه
متمایز و آشتی ناپذیرند .نخبگان متناظر با ملت ،توسعه را در رفاه جامعه جستجو میکنند در
حالی که نخبگان ا ّمتی ،معنویت و رفتن به بهشت را توسعه میدانند .مانع اصلی توسعه در
حال حاضر غفلت از این دوگانگی است و تا وقتی چنین باشد توسعهای در کار نخواهد بود.
بدین ترتیب شرط اول رفع این دوگانگی از طریق توسعه فرهنگی جامعه است.
یکی از عوامل اصلی عدم توسعه یافتگی ایران معاصر جدایی ملت و ا ّمت است .مرز خشن
ا ّمت-دولت باید به مرزی نرم و قابل عبور تبدیل شــود و این کار از دست ملت بر میآید
ولی از ا ّمت انتظار چندانی نیست .حال که در قرن جدید بنا را بر همزیستی مسالمت آمیز
نهادهایم نباید بگذاریم ا ّمتیان در نگرانی از دست دادن قدرت ،عبور از مرز ا ّمت به ملت را
دشوارتر کند .یادمان باشد برخی ا ّمتیان ملت را هم دشمن یا نفوذی دشمن میدانند چه برسد
به قدرتهای جهانی ،در حالیکه ملت به دنبال زندگی در صلح و آرامش است .عصر امروز
امکانات بسیاری فراهم کرده تا با رشد فکری و مدنی ا ّمت ،این مرز نرم شود و هر دو بخش
جامعه به یک قرارداد اجتماعی تن دهند .توسعه ایران آنگاه رخ خواهد داد.
دکتر محسن رنانی اقتصاددان بر این عقیده است که برای اینکه کشور بر روی ریل توسعه
قرار گیرد باید ملت"عقل"و "عدل" را با هم ســازگار کند و جوامعی که انتخابهایشــان
براساس دهن کجی به حکومت است نمیتوانند تصمیمات و سیاستهای عقالنی اتخاذ
کرده و در مسیر توســعه حرکت کنند .البته روی دیگر سکه این است که حکومتهایی
که محدودیت در نظام انتخاباتی ایجاد میکنند با جامعهای روبرو میشــوند که انتخابش
را براســاس دهن کجی با حکومت قرار میدهد .وی معتقد است اگر جامعهای یاد بگیرد
همواره براساس عقل عمل کند ،در بلندمدت عقل او را به سوی عدل هدایت میکند .اما
عکس آن صادق نیست و چنانچه هزار سال هم براساس عدل عمل کنیم هیچگاه به عقالنیت
نخواهیمرسید.
متاسفانه امروز شاهدیم که جامعه به عکس العمل افتاده است .ملت و ا ّمت به هم پشت کرده
یکی همه چیز را در مدرنیته و دیگری در سنت می بیند .غافل از اینکه هر دو نقاط قوت
و ضعف دارند و ما می توانیم از نقاط قوت هر دو بهره ببریم .بخشی از جامعه به صورت
عکس العملی در مقابل سنت ایستاده و دسته ای دیگر تمام قد با مدرنیته مخالفت می کند.
هنر انسان آن است که پیام را از پیام رسان جدا کند ،ولی در جامعه بحران زده امروز ،کمتر
به پیام توجه شده و پیام رسان در مرکز توجه قرار می گیرد.
جان کالم اینکه در قرن نو باید به خود آییم ،قبول کنیم که جامعه را دو شقه کرده ایم .ملتیان و
ا ّمتیان در مقابل هم صف آرایی کرده و رجز خوانی می کنند .وقت آن رسیده که ملت و ا ّمت
به اجماع برسند و برخورداری از حقوق یکسان را به رسمیت بشناسند .چنانچه عقل پیشه
نکنیم شاهد حرکت خشن ملت و واکنش خشن تر ا ّمت خواهیم بود و نه تنها از توسعه و
رفاه خبری نخواهد بود بلکه استقالل کشور را نیز به خطر خواهیم انداخت.
حکیم عمر خیام در دوران خویش این دوگانگی و لشکرکشی فرهنگی را دریافت و فرمود:
قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین
میترسم از آن که بانگ آید روزی
کای بی خبران راه نه آنست و نه این

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 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 :
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.

