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سرمقاله

عراقچی:

از هر زمان دیگری به توافق نزدیکتریم
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه تمامی اسناد توافق آماده
اســت ،گفت :ما از هر زمان دیگری به توافق نزدیکتر هستیم
اما پرکردن فاصلهای که میان مــا و توافق وجود دارد ،نیاز به
تصمیماتی دارد که عمدتا باید طرفهای مقابل بگیرند.
به گزارش ایرنا ،سید عباس عراقچی پیش از نشست کمیسیون
مشترک برجام اظهار کرد :امروز(یکشنبه) آخرین روز از دور
ششم مذاکرات اســت .ما روزهای بسیار فشرده و کار بسیار
سختی را پشت سر گذاشــتیم و االن در موقعیتی هستیم که
فکر میکنیم تمامی اســناد توافق تقریبا آماده است .از مسائل
اصلی مورد اختالف ،بعضی از مسائل حل شده و بعضی حل
نشده است و این مسائل یک شکل دقیق به خود گرفته و کام ً
ال
مشخص شده که ابعاد اختالفات چگونه است.
مذاکره کننده ارشد کشــورمان در مذاکرات وین با بیان اینکه
زمان برای تصمیمگیری طرفهای مقابل ما فرا رسیده است،
گفت :صحنه مذاکرات و توافق احتمالی کامال روشن هست و
طرفهای مقابل باید تصمیمات خودشان را بگیرند .االن دیگر
مشخص است که در چه حوزههایی چه کارهایی امکان دارد و
چه کارهایی امکان ندارد بنابراین زمانی هست که همه طرفها
به خصوص طرفهای مقابل باید تصمیم نهایی خود را بگیرند.
وی اضافه کــرد :برای چند روزی کــه نمیتوانم االن دقیق
بگویم چه تعداد روز خواهد بود ،مذاکرات را متوقف میکنیم
و نه فقط برای مشورتهای بیشتر بلکه برای تصمیم گیری به

سیاستزدایی از اقتصاد

پایتختهابرمیگردیم.
عراقچی خاطرنشان کرد :همکاران من روزهای بسیار سختی
داشــتند و تا پاسی از شب روی اســناد کار کردند دیشب تا
ساعت  ۲صبح روی آخرین برگ اسناد و پاسخ هایی که باید
داده میشــده کار کردند .به هر حال مذاکره غیر مستقیم کار
آسانی نیســت و برای جلوگیری از سوء تفاهمات الزم است
خیلی دقیقتر و جزئیتر کار کرد.
معاون وزیر امور خارجه گفت :امروز جلسه کمیسیون مشترک
تشــکیل خواهد شــد ما یک جمعبندی از کاری که تا االن
صورت گرفته خواهیم داشت و امشب هم به تهران باز خواهیم
گشت.
وی در پاسخ به این ســوالی درباره میزان پیشرفت مذاکرات
درباره مسائل کلیدی در دور ششم گفت :در هر دوره مذاکره
پیشرفتهایی داشتیم ،و این پیشرفت در برخی از دورهها کمتر و
برخی بیشتر بوده است .این دور پیشرفت های خوبی داشتیم.
عراقچی ادامه داد :االن از همیشه به یک توافق نزدیکتر هستیم
ولی پرکردن فاصلهای که بین ما و توافق مانده کار آسانی نیست
و احتیاج به تصمیم هایی دارد که باید عمدت ًا طرفهای مقابل
ما بگیرند .امیدوارم در دور بعدی بتوانیم فاصله کوتاه باقی مانده
را هم -اگرچه راه سخت و پر سنگالخی هست -طی کنیم و
بتوانیم به یک جمع بندی نهایی برسیم این امید من برای دور
آینده است ولی قطع ًا نمیشود پیشبینی کرد ولی من امیدوارم.

روحانی خطاب به اعضای ستاد اقتصادی دولت:

رییس جمهوری به اعضای ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد گزارشی
از وضعیت اقتصادی کشور به رییس جمهوری منتخب ارائه کنند و
گفت :تامین کاالهای اساسی و افزایش رفاه عمومی محور اصلی در
سازوکار پیشنهادی دولت برای سال  ۱۴۰۰است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین حســن روحانی رییس جمهوری در دویست و سی و
چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز یکشنبه به
ریاست وی برگزار شد ،ضمن آرزوی موفقیت برای رییس جمهور
منتخب ،از ســتاد اقتصادی دولت خواســت گزارشهای الزم از
وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رییس جمهوری
منتخب ارائه کنند

وضعیت اقتصادی را به رئیس جمهور منتخب گزارش کنید
در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در
دوران تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد.
براساس این گزارش از سال  ۹۷با خروج یکجانبه آمریکا از برجام
و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران ،با اعمال سیاســت
ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی کشورمان ،تقاضای خود
را کاهش دادند و این کاهش درآمد ،بر همه بخشها از جمله بودجه
دولت تأثیر گذاشت.
در سال  ۹۹نیز عالوه بر تحریمهای آمریکا و شرایط خاص پاندمی
کرونا ،پایین آمدن قیمت نفت ،کاهش درآمد دولت را تشدید کرد به
نحوی که در مجموع در سه سال جنگ اقتصادی ،درآمد نفتی کشور
بیش از صد میلیارد دالر کاهش یافت.

براساس این گزارش ،دولت تدبیر و امید در این شرایط تالش کرد در
کنار استفاده از روشهای غیر متعارف در فروش نفت و فرآوردههای
نفتی ،وابســتگی به نفت را در بودجه کشور کاهش دهد تا آنجا که
وابستگی  ۴۲درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید،
در الیحه بودجه سال  ۹۹به کمتر از  ۱۰درصد رسیده و برای نخستین
بار در کشور ،بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شد.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اولویت دولت ،تامین ارز کاالهای
اساســی و دارو در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار
آســیب پذیر جامعه بوده است ،گفت :همه تالش دولت بر آن بوده
اســت که با مقاومت در برابر تحریم صد درصدی دشــمنان ایران،
درآمد ارزی الزم برای تامین کاالهای اساسی و ضروری و حفظ و

ارتقای تولید کشور را فراهم کند.
روحانــی افزود :کارنامه موفقیت دولت در این نبرد نابرابر با تحریم
کنندگان قابل مالحظه اســت .درهمین راستا کنترل نوسانات بازار
داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساســی و نرخ تورم
در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین اهداف
دولت بوده است.
رییس جمهور اظهار کرد :در ساز وکار پیشنهادی دولت برای سال
 ،۱۴۰۰تامین کاالهای اساسی ،افزایش رفاه عمومی محور اصلی است
و با تخصیص منابع ارزی الزم ،در یک حرکت نظاممند ،تامین ،تولید
و توزیع در کشــور ،در مسیر بازگشت به رشد و ثبات قرار گرفته
است.

رایزنی برجامی نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا در وین
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در
وین گفت :امروز با انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا درباره
وضعیت فعلی برجام و حساس ترین موضوعات باقی مانده که باید
حل شود بحث کردیم.
به گزارش ایرنا ،اولیانوف در توئیتی نوشــت :امروز با انریکه مورا
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا (رئیس کمیسیون مشترک توافق هسته
ای با ایران و اداره کننده مذاکرات وین ) در گفت و گوهای وین مورد

جهاناقتصاد

وضعیت فعلی مذاکرات برجام و همچنین حساس ترین موضوعاتی
باقی مانده که باید حل شوند بحث کردیم.
سید عباس عراقچی پیش از شروع نشست کمیسیون مشترک برجام
گفته بود امروز آخرین روز از ششــمین دور مذاکرات اســت و ما
روزهای بسیار فشرده و کار بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم .االن
در موقعیتی هستیم که فکر میکنیم تمامی اسناد توافق تقریبا آماده
است .مســائل اصلی مورد اختالف که باقیمانده ،بعضی از مسائل

یادداشت

اصولگرایان خوشبختی خود را با جامعه تقسيم كنند!
سجادبهزادی
روزنامهنگار

انتخابات۱۴۰۰تمام شد و قوه مجريه كشور ،تمام وكمال بهدست اصولگرايان افتاد .ديگر كانونهای
قدرت نیز ،از مدتها پيش در اختيار اصولگرايان قرار داشته است.
نهادهاي همسو با اصولگرايان در کشور كم نيستند .از شوراي نگهبان گرفته تا صداوسيما بهعنوان
يار هميشگي اصولگرايان كه عملكرد خوب و بد آنها را يكسان و چونان گل و بلبل براي جامعه
گزارش ميدهد و هميشه براي آنها سنگ تمام گذاشته است.
خالصه كشور در ابتداي سال ۱۴۰۰يكدست شده است و به لطف امدادهاي عيني وغيبي ،اين همه
خوشبختي يك جا در زمين اصولگرايان قرار گرفته است و كشور آماده است تا برخي ابرچالشهاي
خود را كه به خاطر آنها در بحران قرار گرفته است نيز با كمي خردمندي و دوري از خشك سري
برطرف كند.
بهعنوان مثال آنگونه كه جهانگیری معاون اول دولت روحاني گفته است كشور «در روزهای پایانی
جنگ یکطرفه اقتصادی» قرار دارد؛ او حتي گفت «باید بتوانیم طوری دولت را تحویل دهیم که هم
مردم را واکسینه کرده باشیم هم تحریمها رفع شده باشد».
روحاني هم يك روز بعد از انتخابات  ۱۴۰۰در جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت «در دولت
دوازدهم در زمینه واکســن کار تامین و تولید را انجام داده اســت و فقط تزریق برای دولت بعد
میماند».
به هر حال اگر چه سعیدمحمد ،يكي از نامزدان ردصالحيت شده انتخابات  ۱۴۰۰مدعی بود «دولت
سیزدهم فقیرترین دولت است!» اما با رفع احتمالی تحریمها و اخذ مالیاتهای رنگارنگ از جامعه
كه مجلس انقالبي تصويب كرده است ،بهنظر نميرسد كه دولت سيزدهم دستش از منابع خالي باشد.
حتي اگر دولت دوازدهم به قول برخي مخالفانش «زمين سوخته»اي را به دولت رئيسي تحويل داده
باشد؛ اين زمين امروز در آستانه فرصتهاي جديدي براي رويش است.
برجام در آستانه تولدي دگرباره قرار دارد .اگر اصولگرايان قدرش را بدانند كه بهنظر ميرسد راهي
جزء آن نخواهند داشــت ،برجام ميلياردها دالر سرمايه ايران را آزاد خواهد کرد؛ فعال آدم ديوانهاي
مانند ترامپ هم نیست كه مزاحم اجراي آن باشد.
کرونا از سر مردم ايران رفع شود ،تحریمها هم برداشته شود ،ارتباط با همسايهها و بهویژه عربستان
هم عادي شود؛ اصولگرايان ديگر چه ميخواهند؟
مقدمات رفع همه اين چالشها در دولت دوازدهم انجام شــده اســت و تنهــا براي اجرا نيازمند
خردمندي و اراده دولت جديد است.
در اين ميان يك پرسش اساسي باقی است؛ آيا اين همه خوشبختي براي اصولگرايان ،به حال جامعه
ايران هم فرقي دارد؟
چه سهمي از خوشبختي اجزاء قدرت به جامعه ميرسد؟
من كه در بيچارگي دولتها ،كمبود منابع و فقر ،قرباني نخست بودم؛ در خوشبختي آنها چه سهمي
خواهم داشت؟
آيا حاال كه درنتیجه انتخابات ریاستجمهوری صورتبندي تازهای از نیروهای سیاسی شكل گرفته
و هر سه قوه و دیگر نهادهای کشور در اختیار یک جناح سیاسی است؛ نشانه خوبي براي خوشبخت
كردن جامعه است يا بايد از اين يكدستی قدرت نگران بود و بحران دیگری در راه است؟
جامعه ايران بيش از هر زمان ديگر ،از شــرايط بد سياســي-اقتصادي آسيب ديده است .حاال كه
خوشــبختي به صورت تمام وكمال به اصولگرايان روي كرده ،بعد از شــور و شعفتان درطلوع
پيروزي ،دولتي عقل محور تشكيل دهيد ،از فشار بيروني و كم كاري داخلي بكاهيد و به وعدههاي
شيرين خود عمل كنيد تا مردم هم در خوشبختي شما سهيم باشند.
همه قدرت گواراي شما اما رنجهاي جامعه را كم كنيد .رنج كه نبايد مدام بر بيچارگي ما بيفزايد ،يك
جا هم بايد تلنگري براي قدرت باشد تا هوشيارتر شود.
به گفته کارل گوســتاو یونگ «رنج نباید تو را غمگین کند .این همان جایی است که اغلب مردم
اشتباه میکنند .رنج قرار است تو را هشیارتر کند به اینکه زندگیات نیاز به تغییر دارد .انسانها زمانی
هوشیارتر میشوند که زخمی شوند ،رنج نباید بیچارگی را بیشتر کند .رنجت را تحمل نکن ،رنجت
را درک کن! این فرصتی است برای بیداری ،وقتی آگاه شوی ،بیچارگی ات تمام میشود ».كساني
كه امروز در قدرت هستند از رنج جامعه براي بيداري و آگاهي بيشتر و تغييرات بنيادين بهره ببرند
و براي توسعه ايران طرحينو دراندازند .اين رنج نبايد در جامعه عادي شود .اين گوي و اين ميدان؛
به قول آن شاعر خراساني:
گـــر به ذلت برسی پست نگردی ،مردی
گر به دولت برسی مست نگردیَ ،مردی
گـــــر تو بازیچه این دست نگردی ،مردی...
اهل عــــــالم همه بازیچه دست هوسند

حل شده و برخی مسائل هنوز باقیمانده است ،ولی یک شکل کامال
دقیقی به خودش گرفته و کامال روشن است که ابعاد این اختالفات
چگونه است .وی گفت :هر دوری که مذاکره داشتیم پیشرفت کردیم،
برخی ادوار پیشرفت کمتر و برخی ادوار بیشتر بوده است .من فکر
میکنم این دور پیشــرفتهای خوبی را انجام دادیم و همانطور که
یک بار دیگر هم عرض کردم االن از همیشه به یک توافق نزدیکتر
هستیم ،ولی فاصلهای که االن بین ما و توافق مانده ،پر کردنش کار

آسانی نیست و نیاز به تصمیماتی دارد که باید عمدتا طرفهای مقابل
ما بگیرند و امیــدوارم در دور بعدی این فاصله کوتاه باقیمانده که
اگرچه کار سخت و پرسنگالخی است را طی کنیم و بتوانیم به یک
جمع بندی نهایی برسیم.
این امید من برای دور آینده است ولی قطعا نمیتوان پیش بینی کرد
کــه آیا در دور آینده میتوانیم ایــن کار را انجام دهیم یا نه ،ولی به
شدت امیدوار هستم

جان باختگان کرونا به  83هزار تن رسید
مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی از شناســایی  ۸۱۶۱بیمار
جدید مبتال به کووید و مــرگ  ۱۱۱بیمار خبر داد و
اعالم کرد :مجموع جان باختگان این بیماری در کشور
به  ۸۲هزار و  ۹۶۵نفر رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشــت اعالم کرد :تا کنون  ۴میلیون و  ۳۸۴هزار و
 ۴۵۱نفر دوز اول واکســن کرونا و  ۹۱۹هزار و ۵۵۷
نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن
های تزریق شده در کشور به  ۵میلیون و  ۳۰۴هزار و
 ۸دوز رسید.
بنابر اعالم این مرکز ،از روز شــنبه تا روز یکشنبه ۳۰
خرداد  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۸هزار و  ۱۶۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۹۴۴نفر از آنها بستری شدند.
اکنون مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به ســه
میلیون و  ۹۵هزار و  ۱۳۵نفر رســیده است .در طول
 ۲۴ساعت گذشته ۱۱۱ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۸۲هزار و  ۹۶۵نفر رسید.
بر اساس اعالم روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشــت ،تا کنون دو میلیــون  ۷۴۸هزار و  ۳۲۰نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص
شدهاند.
ســه هزار و  ۲۷۹نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹نیز
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
همچنیــن تا کنــون  ۲۲میلیون و  ۳۲۱هــزار و ۴۵۷
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شده
اســت .در حال حاضر  ۲۲شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۷۵ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۵۱ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:تاخیر در تزریق
دوز دوم واکسن کرونا عارضهای ایجاد نمیکند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تاخیر در تزریق

دوز دوم واکســن کرونا عارضهای ایجاد نمیکند ،اما
باید پس از دسترسی به واکسن ،دوز دوم حتما تزریق
شود.
دکتر مســعود مردانی در خصوص عوارض تاخیر در
تزریق دز دوم واکسن کووید ۱۹عنوان کرد :براساس
اطالعات سازمان جهانی بهداشت ۳ ،تا  ۴هفته پس از
تزریق دز اول واکسن کرونا ،دوز دوم باید زده شود.
وی ادامه داد :اگر دوز دوم واکسن در دسترس نبوده و
در واقع تزریق دوز دوم به تاخیر افتاد ،عارضه خاصی
ایجاد نمیشود ،اما پس از دسترسی ،دوز دوم واکسن
هم باید تزریق شود.
آیا درصورت بروز عوارض شدید باید از تزریق دوز
دوم واکسن کرونا خودداری شود؟
مردانی همچنین در پاســخ به این پرســش که «آیا
درصورت بروز عوارض شــدید واکســن کرونا باید
از تزریــق دوز دوم خودداری شــود» ،گفت :با بروز
عوارض شدید واکسن (پس از تزریق دوز اول) باید
با مرکز درمانی تزریق واکسن تماس گرفته و عوارض
نادر گزارش داده شود.
وی خاطرنشــان کرد :برخی عوارض واکسن کرونا
جزو واکنشهای شایع و شماری از این عوارض جزو
واکنشهای نادر اســت که گاه امکان ابتالی مجدد به
بیماری را خواهد داشت.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :در صورت بروز
واکنشهای نادر گاها پزشک متخصص ،نوع واکسن
کرونا را بــرای نوبت دوز دوم تغییر میدهد .در واقع
پزشک مربوطه بیمار را معاینه و سپس تصمیمگیری
خواهد کرد ،اما شــهروندان با بروز عوارض واکسن،
خودسرانه تصمیمگیری نکنند.
پرواز به مسکو در صورت دستور ستاد مبارزه با
کرونا لغو میشود
سخنگوی سازمان هواپیمایی در پی شیوع موج جدید
گونه جهشیافته روســیِ ویروس کرونا در روســیه،
گفت :در صورت تصمیم ستاد مبارزه با کرونا پروازها
به مسکو تعلیق خواهد شد.

بــه گزارش روز یکشــنبه ایرنا ،ســعید نمکی وزیر
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در نامهای جدید
به علی رضا رییسی سخنگوی ستاد کرونا خواستار لغو
پروازها به مسکو شده است.
در این نامه آمده است :باتوجه به گزارشهای رسیده
از روسیه درباره شیوع کرونا ضروری است تا موضوع
توقف پروازها به مقصد مسکو در جلسه کمیته امنیتی-
اجتماعی ستاد کرونا مطرح و تصمیمات فوری اتخاذ
شود.
در این پیوند« ،محمدحســن ذیبخش» ســخنگوی
ســازمان هواپیمایی امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا
گفت :در صورت تصمیم ستاد مبارزه با کرونا ،پروازها
به مسکو تعلیق خواهد شد.
بر اســاس اظهارات ذیبخش ،تصمیمگیــری درباره
محدویت یا از سرگیری پروازها با مصوبه ستاد مبارزه
با کرونا و ابالغ آن به سازمان هواپیمایی انجام میشود.
به گزارش ایرنا ،اکنون ایران به  ۲۴کشــور مختلف از
جمله ،فرانسه ،آلمان ،ترکیه ،اتریش ،کویت ،انگلستان،
ایتالیا ،لبنان ،قطر ،امارات متحده عربی ،سوریه ،چین،
ونزوئال ،عمان ،ارمنستان ،قزاقستان ،افغانستان ،عراق،
تاجیکستان ،روسیه ،تایلند ،مالزی و گرجستان پرواز
دارد.
پروازها به هند نیز با مجوز موردی سازمان هواپیمایی
انجام میشود و محدودیت پروازی به  ۳۹کشور نیز
همچنان وجود دارد.
پرواز از مبدا و مقصد کشــورهایی که در فهرســت
شــرایط ویژه قرار دارند ممنوع بوده و کشورهایی که
در فهرســت کشــورهای پرخطر قرار دارند ملزم به
انجام تست مجدد در ایران و رعایت الزامهای وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هستند.
کشورهای هند ،بوتســوانی ،برزیل ،جمهوری چک،
عراق ،اســتونی ،ایرلند ،لســوتو ،ماالوی ،موازمبیک،
اســلواکی ،آفریقای جنوبــی و زامبیا در فهرســت
کشورهای با شرایط ویژه دارای گونه انگلیسی کرونا
قرار دارند.

به مناسبت روز جهانی پناهجویان؛

دهها میلیون آواره قربانی سوء مدیریت مدعیان صلح در جهان
فیلیپو گراندی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پیامی به مناسبت روز
جهانی پناهجویان گفت :در حالی که بیــش از  ۸۲.۴میلیون مرد ،زن و کودک در نتیجه
جنگ ،خشــونت و پیگرد قانونی آواره شــده اند رهبران جهان تمایلی ندارند و یا نمی
خواهند در زمینه صلــح گام بردارند .به گزارش ایرنا ۳۰ ،خرداد روز جهانی پناهجویان
است و سازمان ملل به تازگی در گزارشی از آمار بی سابقه آوارگانی خبر داد که از خانه
و کاشانه خود آواره شده اند .گراندی در این پیام که در تارنمای سازمان ملل منتشر شده
آورده است :در حالی که سال گذشته همه ما برای حفظ جان خود در خانه هایمان ماندیم،
پناهندگان مجبور بودند برای حفظ جان خود از خانه و کاشــانه خود متواری شوند .در
این پیام آمده است :در حالی که به نظر می رسد رهبران جهان نمی توانند یا نمی خواهند
اقدامی در جهت صلح انجام دهند تعداد بیشتری از آوارگان بهای آن را می پردازند .فقط
در سه سال گذشته یک میلیون کودک در تبعید به دنیا آمده اند .اینده آنها چه خواهد شد؟
آنها برای دستیابی به پتانسیل خود چه فرصت هایی خواهند داشت؟ روز به عنوان روز
جهانی آوارگان باید یادآور این موضوع به سیاستمداران باشد که باید اقدامات بیشتری برای
خروج از بحران و درگیری ها انجام دهند .این وظیفه آنها اســت که از مردم بدون توجه

به نژاد ،ملیت یا دیگر خصوصیات شان محافظت کنند .در این پیام همچنین بر ضرورت
مبارزه با بی عدالتی و جلوگیری از دامن زدن به اختالفات و تقویت احساسات تنفر آمیز
تاکید شــده است .این مقام سازمان ملل در پیام خود تاکید کرده که همه با هم باید برای
حل چالش های کنونی در جهان تالش کنیم .در این پیام همچنین آمده است :در چند ماه
گذشته که همه گیری غالب بوده است ما شاهد بودیم که آوارگان با وجودی که نیاز به
حمایت بین المللی داشته اند به یکدیگر و به جوامع میزبان خود کمک کرده اند .هنگامی
که فرصتی برای پناهندگان پدید آمده ،آنها به عنوان پزشک  ،پرستار  ،نظافتچی  ،امدادگر ،
مراقب  ،مغازه دار  ،مربی و بسیاری از نقش های دیگر به خط مقدم واکنش به همه گیری
کووید ۱۹-پیوسته اند  ،زیرا ما به طور مشترک با ویروس مبارزه کردیم وی افزود :ما آنها
و میزبانانشان را دیده ایم که با کمال فداکاری منابع ناچیزی را تقسیم کرده و به نیازمندان
کمک می کنند  .ماه آینده  ،آنها را در صحنه دیگری خواهیم دید که نشان می دهد اگر در
جامعه گنجانده شود و از فرصت های مشابه بقیه برخوردار شود  ،می توان به آن دست
یافت  :ورزشکاران پناهنده با رقابت با بهترین های جهان در المپیک توکیو به خط شروع
نزدیک می شوند.

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

روال معمول این است که با روی کارآمدن دولت جدید همه کاستیها به گردن دولت قبلی افتاده
و بجای پرداختن به اصالحات اقتصادی ،بر ضعف عملکرد دولت قبل تکیه شود .امید است دولت
جدید از همان روز اول دست به اصالحات بنیادین در صحنه اقتصاد کشور بزند.
اما شرایط اقتصادی کشور چگونه است؟ برخی کارشناسان داخلی و خارجی اقتصاد ایران را بحرانی
و غیرقابل اصالح میدانند و برخی دیگر بر این عقیدهاند که اقتصاد ایران دوران سختی را پشتسر
گذاشته و در سالهای آتی از رشد محدودی برخوردار خواهد بود .بدین ترتیب سوال اصلی این است
که اقتصاد ایران درحال فروپاشی است یا در مسیر خروج از رکود قرار دارد؟ آمار منتشر شده نشان
میدهد در پاییز سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل اقتصاد کشور بدون بخش نفت از رشد
یک درصدی بهرهمند بوده است .افزایش صادرات نفت موجب شده است که صندوق بینالمللی پول
اقتصاد کشور را بهتر از قبل ارزیابی کرده و نرخ رشد اقتصادی در سالهای  2021و  2020میالدی را
به ترتیب  2/5و  2/1پیشبینی کند.
اما ذخایر ارزی کشور از 122میلیارد دالر در سال  2018به 4میلیارد دالر در سال  2020کاهش یافته
است .در مقالهای که در مجله نیوزویک منتشر شد دو تن از کارشناسان نظر خود را مبنی برعدم توانایی
ایران در ادامه این روند اعالم داشتند و جی سولومون از روزنامه وال استریت ژورنال نیز کاهش سریع
داراییهای کشــور را بحرانی ارزیابی کرد .وزیر خارجه پیشین آمریکا در حمایت از سیاست فشار
حداکثری دولت ترامپ ،اعالم کرد که در مدت 2/5سال ،ذخایر ارزی ایران  %95کاهش یافته است،
سوال اینجاست که چرا علیرغم کاهش شدید ذخایر ارزی ،صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی
کشــور را مثبت پیشبینی میکند؟ جواب در این واقعیت نهفته است که عدد  4میلیارد دالر با این
فرض بدست آمده که  %90ذخایر ارزی کشور خارج از دسترس باشد ،فرضی که هیچ یک از مقامات
اقتصادی کشور آن را تائید نکردهاند.
در ســال  2018میالدی ،بانک مرکزی ذخایر ارزی را  122میلیــارد دالر اعالم کرد و در پی اعمال
سیاســت فشار حداکثری از سوی دولت ایاالت متحده ،صندوق بینالمللی پول با فرض اینکه تنها
 %10از این ذخایر قابل دسترســی است ،رقم آن را در سال  2019میالدی معادل  12/2میلیارد دالر
برآورد کرد .در سال بعد نیز با توجه به تراز تجاری منفی  8/2میلیارد دالری ،صندوق بینالمللی پول
مانده ذخایر ارزی را با اعمال فرضیهای که صحت آن به هیچ وجه قابل اثبات نبوده و مسایل سیاسی
میتواند در آن دخالت داشته باشد ،معادل  4میلیارد دالر اعالم کرد.
آن دســته از ناظران اقتصادی که آمار ارائه شده مربوط به ذخایر ارزی ایران را باور داشتند در انتظار
سقوط شدید ارزش پول ملی در چندماه اخیر بودند ولی شاهد آن بودیم که ارزش پول ملی از اکتبر
سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه بیش از  %17افزایش یافت ،چنانچه تفاوت نرخ تورم در ایران
و آمریکا نیز در نظر گرفته شود ،در6ماه اخیر ارزش پول ملی یک سوم افزایش یافته است .لذا میتوان
به این نتیجه رسید که ظرفیت اقتصادی کشور فراتر از آن است که با اعمال تحریمهای همهجانبه از
سوی دولت ایاالت متحده فرو پاشد .از طرف دیگر ،اقتصاد کشور سخت نیازمند سرمایهگذاری است
و چنانچه مذاکرات وین به نتیجه نرسد نمیتوان انتظار رشد قابل توجهی داشت .الزمه ایجاد تحول
اقتصادی و دستیابی به رشد قابل توجه پیوستن به اقتصاد جهانی است .مسئولین کشور باید در این
مورد به توافق برسند که بازیابی توان اقتصادی مهمتر از غنیسازی است و تکلیف کشور را در مورد
بازگشت به سوی غرب و یا نزدیکی هرچه بیشتر به شرق معلوم کنند.
کاش دولت جدید اقتصاد را سر لوحه اولویتهای خود قرار داده و واقعیات اقتصادی را در نظر گیرد.
از جمله اینکه کسری بودجه در سال جاری به  %50افزایش یافته که از سال  1367تاکنون بیسابقه
است .تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه مشکل را به صورت مقطعی حل میکند اما
نتایج آن به صورت تورم فزاینده در سالهای بعد ظهور خواهد کرد .سال گذشته ،سرانه صادرات نفت
به قیمتهای ثابت به کمترین مقدار از تاریخ ثبت آمار یعنی سال  1338رسید و در نتیجه این عدم تعادل
مالی هر روز معادل کل حجم نقدینگی در سالهای پایانی دهه  60به نقدینگی کشور افزوده شد! دولت
جدید راهی جز این ندارد که به سیاستهای ریاضتی تن دهد چون در غیر این صورت گرفتار افزایش
نرخ تورم شده و در پایان دوره خود شرایط بدتری را تحویل دولت بعدی خواهد داد .شکی نیست
که توافق با غرب و در پی آن رفع تحریم نیازمند به برخورداری دولت از حمایت قوی نظام سیاسی
است .اما چنانچه چنین امری تحقق یابد سرازیرکردن یکباره درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تنها به
قصد جلب رضایت مردم شوکی را به اقتصاد نحیف کشور وارد خواهد کرد .در این صورت تولید و
اشتغال لطمه جدی دیده و روند کاهشی نرخ ارز ناپایدار خواهد بود.
مادامی که اصالحات اساســی سیاسی و اقتصادی در دستورکار قرار نگیرد تنها راه پیش رو کاهش
قابلتوجه در هزینهها و روی آوردن به بودجه ریاضتی است .این یعنی کاهش دستمزدها و خدمات
عمومی و در نتیجه فشار بیشتر به مردم .در بودجه ای که سهم سرمایهگذاری دولت در بخش زیربنایی
به حدود  %1از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته ،اساس ًا کاهش سرمایهگذاری موضوعیت نداشته
و تنها راه کاهش هزینههای جاری دولت از جمله حقوق ،یارانه انرژی و ســایر موارد مشابه است.
مخلص کالم اینکه آمار منتشر شده توسط مجامع بینالمللی در ارتباط با اقتصاد کشور ،نشاندهنده
فروپاشی اقتصادی نیست و نظرات اعالم شده توسط برخی کارشناسان و سیاسیون آمریکایی دور از
واقعیت بوده و بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد .اما شکی نیست که اقتصاد کشور با مشکالت عدیدهای
دست و پنجه نرم می کند و برای خروج از بحران نیازمند اخذ تصمیمات صحیح ،سریع و منطبق
با واقعیات اقتصادی کشور است .و نکته آخر اینکه سپردن سکان اقتصاد کشور به دست چهرههای
همیشگی و البته ناموفق که بار سنگین شــرایط اقتصادی نابسامان امروز را بر دوش کشیده و تنها
هنرشان فعالیت گسترده در این ستاد و آن نهاد است ،چاره کار نخواهد بود .وقت آن رسیده که اقتصاد
را سیاستزدایی کرده و کار را به مدیرانی بسپاریم که حاضر نیستند همه چیز را فدای میز مدیریت
دولتی کرده و از مسیر سیاست به مدیریت برسند .کاش دولت جدید به این باور برسد که مدیر واقعی
هیچگاه گدایی میز نخواهد کرد بلکه باید به تمنا وی را بر صندلی مدیریت نشاند.

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.

