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روحانی:

هنوز خطر موج چهارم کرونا منتفی نشده است

رییس جمهوری با بیان اینکه هنوز خطر موج چهارم کرونا منتفی
نشــده است ،گفت :غیر از چند اســتان که باید مراقبت بیشتری
کنند ،همه استانها شرایط خوبی دارند و باید این وضعیت خوب
را نگاه داریم .اگر دو هفته مراعات نکنیم همه آمارها تغییر میکند.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام حسن روحانی در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا اظهار کرد :از همه کادر درمانی نیروهای مسلح
سپاه و بسیج ،ارتش ،نیروی انتظامی و همه آنهایی که مسئولیت
نظــارت را در بخشهای مختلف بر دوش داشــتند ،تشــکر و
سپاسگزاری میکنم مخصوص ًا از وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی که انصاف ًا شبانهروز پای کار بودند؛ روزهایی که احساس
مشکل کردند با دلسوزی به صحنه آمدند و با مردم سخن گفتند و
آنجاهایی که روزهای خوشحالی برای مردم بوده است ،از پیکی
عبور کردیم و شرایط ما بهتر شده و یا واکسن در اختیار مردم قرار
گرفته آن را هم با لبخند برای مردم توضیح دادند.
وی اضافه کرد :میدانم چه کار بسیار سختی در طول بیشتر از یک
سال داشتیم .از اواخر بهمن سال قبل تا امروز این زحمات باز هم
سال آینده هم پیش روی ما است و امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم
از این وضعیت عبور کنیم.
روحانی با بیان اینکه همه کادر درمان که واقع ًا فداکاری کردند و با
جانشان ،مهارتشان و تجربه و دانششان ،امکانات شان و با جان
خودشان از مردم دفاع کردند ،گفت :مدافعان خالصانه و مومنانه و
ایثارگرانه در این مقطع بسیار حساس ایستادگی کردند .ما معموال
از پزشک و پرستار اسم میبریم ،ولی مدافعین سالمت دایرهشان
خیلی وسیعتر است و از همه آنها تشکر میکنیم.
رییس دولت دوازدهم افزود :از تولیدگران و اصناف هم تشــکر
میکنــم کــه تولید حتی یــک روز تعطیل نشــد ،همه روزها

جهاناقتصاد

کارخانههــای بزرگ و عظیم ،کارگاههای کوچک که پروتکلها
را بهخوبی مراعات کردند ،تعداد مبتال شــده به بیماری در مراکز
تولید ما بسیار کم بود .برخی جاها انگشت شمار بود و بسیاری از
مراکز تولید بزرگ الحمداهلل به خاطر همه دقتها و مراعاتی که
انجام دادند فوتی نداشتند.
وی ادامه داد :کاری که در یک ســال و چند هفته انجام گرفته در
ایران و کل دنیا میتواند مجموعه ای مدون به عنوان نقشــه راه
برای آینده باشــد .اگر در سالهای آینده با اپیدمی مواجه شدیم
میتوانیم دوباره آن را دسته بندی کنیم .این کارها در بحران کرونا
میتواند منبعی برای کالس های درس دانشگاهی باشد .برخی از
کارها در این مدت صددرصد و برخی بسیار موفق بوده است و
کارهای ارزشمندی است که در این مدت انجام شده است .این
کار میتواند به مدلی بــرای مقابله با بیماری های واگیردار وارد
کتابهای درسی شود و مورد توجه برای آینده باشد.
رییس جمهــوری اضافه کرد :امروز آمار ،ارقــام و نمودارها در
سراسر کشــورها و استانها به جز خوزســتان که در سختی و
گرفتاری اســت ،هر چند در برخی از قسمتهای استان خوب
کار کردند و توانستند به نارنجی تبدیل شوند و از آنان هم تشکر
می کنیم .باقی استان ها نسبتا خوب و معمول هستند .چند استان
باید مراقبت بیشتری کنند اما همه استانها شرایط خوبی دارند اما
این وضعیت خوب را باید نگاه داریم .اگر دو هفته مراعات نکنیم
همه آمارها تغییر میکند.
رییس جمهوری با بیان اینکه خطر موج چهارم منتفی نیســت و
وجود دارد ،گفت :تا حاال تالش و مراقبت شده و وارد این موج
در کشور نشدیم ،اما هر لحظه ممکن است این خطر پیش بیاید.
ایام نوروز روزهای خاصی است و تحرک مردم در داخل و بیرون

چهارسویسیاست
مشاور امنیت ملی آمریکا:

به شکل غیر مستقیم با ایران در ارتباط هستیم

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اظهاراتی مدعی شد که دیپلماسی غیرمستقیم آمریکا با ایران
در جریان است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به
خبرنگاران گفت که آمریکا و ایران دیپلماســی غیر مستقیم را به وسیله اروپا و دیگران آغاز
کردهانــد تا پیام هایی را درباره اینکه چگونه می توان توافق هســته ای  ٢٠١٥را حفظ کرد،
تبادل کنند.
وی تصریح کرد :دیپلماســی با ایران در جریان اســت اما در حال حاضر به صورت مستقیم
نیست.
سالیوان در ادامه ادعاهایش گفت :ارتباطاتی از طریق اروپا و دیگران وجود دارد که به ما اجازه
می دهد به ایرانی ها بگوییم موضع ما درخصوص رویکرد پایبندی (به برجام) در برابر پایبندی
چیست و به عالوه متوجه شویم که موضع آنها چیست.
مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین مدعی شد :ما اکنون منتظر هستیم تا ایرانی ها بگویند چطور
می خواهند این روند را پیش ببرند.
وی افزود :این ،کار سادهای نخواهد بود اما ما اطمینان داریم که اکنون در یک روند سیاسی قرار
داریم و می توانیم رو به جلو حرکت کنیم و اهداف خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به
سالح هسته ای تضمین کنیم و این کار را نیز از طریق دیپلماسی انجام دهیم.
به گزارش ایســنا ،دولت جدید آمریکا علی رغم اینکه بارها از تمایل خود برای بازگشت به
برجام سخن گفته اما تاکنون هیچ اقدام موثر و عملی در این راستا انجام نداده و حتی مدعی
است که ایران باید گام اول را برای بازگشت به تعهدات برجامی اش بردارد.
مجله ویک:

آمریکا به ایران بدهکار است و باید حسن نیت نشان دهد

یک مجله آمریکایی در یادداشتی به دالیل بی اعتمادی ایران یه آمریکا پرداخته و تاکید میکند
که دولت جو بایدن باید به جبران بدعهدی این کشور در پایبندی به توافق هستهای و خروج
یک جانبه از آن ،با لغو تحریمهای ایران حسن نیت نشان دهد .به گزارش ایسنا ،مجله ویک ،در
یادداشتی درباره رویکرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نسبت به ایران نوشت :حاال که بایدن
رئیس جمهور شده است ،باید فورا لغو گسترده تحریمها را هم برای نشان دادن حسن نیت و
هم برای ایجاد یک وضعیت بهتر به عنوان بخشی از مذاکرات برای بازگشت به توافق هسته
ای که دولت پیشین آمریکا از آن خارج شد ،انجام دهد .آمریکا خسارات زیادی را به دولت
و ملت ایران وارد کرده اســت که منجر به افزایش تلفات بیماری همه گیر کرونا شد .آمریکا
این را به آن ها بدهکار است .در ادامه این یادداشت آمده است :مانع دیپلماتیک در این جا این
است که دولت بایدن اصرار دارد ایران باید پیش از هرگونه لغو تحریم ،دوباره به تعهداتش در
توافق برجام باز گردد ،این در حالی است که ایران درخواستی برعکس دارد .چنان که بایدن
در یادداشتی در پایگاه اینترنتی شبکه سی .ان .ان نوشته بود :اگر ایران به پایبندی جدی توافق
هستهای بازگردد ،آمریکا به عنوان نقطه آغاز مذاکرات بعدی به توافق باز خواهد گشت .حسن
روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه اظهاراتی عکس این مطرح کرده و گفت :آمریکا
اول توافق را نقض کرد و باید اولین طرفی باشد که به آن باز می گردد .این مجله می افزاید:
هر کدام از این دو مورد که درست باشد ،باید مبتنی بر پیشینه دیپلماتیک و زمینه های گسترده
تر استراتژیک باشد .درباره موضوع اول ،اصال هیچ بحثی وجود ندارد که عملکرد آمریکا اشتباه
بوده است .ایران با حسن نیت وارد توافق هستهای شد و نهایت پایبندی را تا وقتی که دونالد
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال  ۲۰۱۸به آن اعتماد خیانت کرد(ظاهرا به خاطر
نفرت کینه جویانه از هر چیزی که رئیس جمهور اوباما انجام داده بود و تشویق شدن از سوی
جنگ افروزان دیوانه) در پیش گرفته بود .او می افزاید :ترامپ زیاده روی کرد و سردار قاسم
سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را در خاک عراق ترور کرد که این موجب
خشم مقامات ایرانی و عراقی و افزایش اقدامات خشونت بار تقابلی شد که تا به امروز ادامه
دارد .یادداشت ویک همچنین بیان می کند :عالوه بر این ،ایران دالیل تاریخی زیادی برای بی
اعتمادی به آمریکا دارد .نیروهای آمریکایی در سال  ۱۹۸۸یک هواپیکای مسافربری ایرانی را
سرنگون کردند که منجر به جان باختن  ۲۹۰نفر شد .آمریکا وقتی عراق در سال  ۱۹۸۰به ایران
حمله کرد ،صدام را حمایت مالی و آموزش(نظامی) و پشتیبانی دیپلماتیک می کرد که موجب
به بار آمدن جنگی مهیب شد که نتیجه آن جان باختن نزدیک به یک میلیون ایرانی بود .همچنین
سازمان سیا در سال  ۱۹۵۳از کودتایی علیه دولت دموکراتیک ایران پس از آن که ملتش  ۲۰سال
دیکتاتوری بیرحمانه را تحمل کرده بودند ،حمایت کرد.

منزل بیشــتر میشــود .در کوی برزن و بازار و دید و بازدید و
مسافرتها هم تحرک بیشتر خواهد شد بنابراین به همان نسبت
باید مراقبتها باال برود .مســووالن و صدا و سیما باید به مردم
بگویند که عید دیدنی با ماســک ،بدون روبوسی و دست دادن
باشد.
ک سال
روحانی اضافه کرد :این مناسک و آدابی که در این مدت ی 
تمرین کردیم ،حاال عید شــد نباید آن را کنار بگذاریم و دوباره
در کنار هم جمع شــویم و اگر یک نفر آلوده باشــد همه آلوده
میشوند .هنوز به یک نقطه اطمینان بخش نرسیدیم .اگر چند ماه
دیگر واکسنها تزریق شود و نشان دهد که مفید و موثر است ،آن
زمان میتوانیم بگوییم این مراعاتها مقداری کم شود خیلی خطر
ندارد .اما در شرایط فعلی کنار گذاشتن پروتکلها خطرناک است.
رییــس دولت دوازدهم بــا بیان اینکه بر اســاس گزارش وزیر
بهداشــت این هفته و هفتهآینده واکسن بیشتری وارد کشور می
شود ،به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت:ما
در این ســتاد  ۴۸۱مصوبه داشتیم که  ۹۹درصد اجرا شده و یک
درصد باقیمانده هم در حال اجراست.
وی ادامه داد :این رفتار با چیزی که ما همیشــه عادت داشــتیم
کمی متفاوت اســت اما چارهای نبود و همه باید تالش کنند تا
در شــرایطی قرار بگیریم با تولید واکسن ها و با ارتقای رعایت
پروتکلها بتوانیم شــرایط خود را عالی کنیــم که ماههای آینده
واکسن در دسترس قرار خواهد گرفت.
رییس جمهوری اظهار کرد :باید دید آیا این واکســن ها در برابر
گونه های جهش یافته چگونه عمل می کند اما امیدواریم شرایط
طوری باشد مردم با مشکالت کمتری مواجه شوند.
روحانی با اشــاره به اینکه مردم و همه کشور از آغاز این اپیدمی
کرونا یعنی پایان بهمن یک مرجعیت واحد را قبول کردند ،گفت:
وزارت بهداشــت درمان و متخصصان پزشــکان و متخصصان
صاحبنظر مرجع شدهاند .اگر مرجعیت تغییر میکرد و هر کسی
چیزی را میگفت ،گرفتار میشدیم .مردم مرجعیت واحد را در
کشور قبول کردند و همه پذیرفتند.
وی با اشاره به توانمندســازی بخش سالمت اظهار کرد :بخش
ســامت با مقررات ،شیوه مراقبت به طور مداوم در حال تحقیق
بودند و به مردم گفتند که این داروها در درمان این ویروس موثر
نیست .البته ممکن است موثر باشد و بالفاصله این داروها را در
داخل کشــور ساختیم و این کار بسیار بزرگی بود که انجام شد.
کادر درمان هم با شهامت و توانمندی و شجاعت وارد میدان شد
و اگر تجهیزات بیمارســتان ها نبود پرستاران ها و کادر درمان و
تست نبودند تا این حد به موفقیت نمی رسیدیم .برای تست به
خارج نیاز داشتیم و نمیشد به موقع تست را وارد کرد.
کرونا جان  ۷۳نفر دیگر را در ایران گرفت
ســخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با
فوت  ۷۳نفر از مبتالیان بیماری کووید ۱۹در شبانه روز گذشته،
تعداد جان باختگان کرونا در ایران به  ۶۱هزار و  ۱۴۲نفر رسیده
است.
سیما ســادات الری روز شــنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و
جانباختگان کرونا در ایران افزود :از روز جمعه تا روز شــنبه ۲۳
اســفند  ۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی تشخیص هفت هزار و

 ۸۰۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و ۴۸۵
نفر بستری شــدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به یک میلیون و  ۷۳۹هزار و  ۳۶۰نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون یک میلیون
و  ۴۸۵هزار و  ۱۷۹نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیص شــدهاند .همچنین سه هزار و  ۸۳۶نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند و تاکنون  ۱۱میلیون و  ۶۵۱هزار و  ۹۱۷آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری گفت :میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشور به
پایین ترین میزان خود در چهارماه گذشــته رسیده است .کاهش
رعایت پروتکل های بهداشتی ،همزمان با افزایش ویروس جهش
یافته در کشــور و نیز گذر از ایام پایانی ســال و اقدام به سفر،
مهمانی ها و دورهمی ها در نوروز همگی زنگ خطر جدی برای
ایجاد خیز چهارم بیماری است .امیدواریم همه مردم با پرهیز از
هر گونه سهل انگاری به گونه ای رفتار کنند که شاهد تجربه ایامی
آرام و کم خطر در روزهای آغازین سال جدید باشیم.
بیش از یک میلیون نفر قبل از عید واکسن کرونا می زنند
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تاکنون یک میلیون و
 ۲۶۰هزار واکسن کرونا از انواع مختلف وارد کشور شده و همان
طور که قول داده بودیم ،بیش از یک میلیون نفر از کادر درمان و
گروه های آسیب پذیر قبل از عید واکسن کرونا می زنند.
علیرضا رئیســی بعد از شصت و یکمین جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد ،افزود :تاکنون
 ۴۱۰هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسی به دستمان رسیده است.
همچنین  ۲۵۰هزار واکســن ســینوفارم چین و  ۱۲۵هزار دوز
واکسن شرکت بهارات هندوستان وارد کشور شده و  ۳۷۵هزار
دوز دیگر از این واکســن نیز دوشنبه می رسد و در مجموع ۵۰۰
هزار دوز وا کســن هندی خواهیم داشــت ۱۰۰ .هزار واکسن
کوبایی نیز وارد کشــور شده است و در کل حدود یک میلیون و
 ۲۶۰هزار واکسن داریم.
معــاون وزیر بهداشــت گفت :در ایــن هفته برنامه گســترده
واکسیناسیون را برای کادر درمان و گروه های آسیب پذیر انجام
می دهیم و همان طور که قول داده بودیم ،واکسن کرونا را به بیش
از یک میلیون نفر تا پایان سال تزریق می کنیم.
سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است
وی درباره سفرهای نوروزی نیز گفت :همان طور که مقام معظم
رهبری ،رئیس جمهوری و وزیر بهداشــت تاکید کردند از مردم
می خواهیم از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنیم تا بتوانیم این ایام
را نیز بدون اینکه خیز جدیدی اتفاق بیفتد ،پشــت سر بگذاریم
تا واکسیناسیون گسترش پیدا کند و امیدواریم از مهر سال آینده
بتوانیم تعداد زیادی از مردم را واکسن بزنیم و وضعیت بهتر شود.
رئیسی افزود :مقرر شد ،سفر به شهرهای قرمز و نارنجی در ایام
عید همچنان ممنوع باشد .تردد با خودروهای پالک غیر بومی به
این شهرها ممنوع اســت .همچنین خروج خودروهای با پالک
بومی از این شهرستانها نیز ممنوع است و در شهرهای قرمز سفر
با قطار ،هواپیما و اتوبوس نیز در صورتی مجاز است که مسافران
تست منفی داشته باشند.

جهانگیری:

کناره گیری از دولت،جوانمردی نبود
معاون اول رییس جمهوری معتقد است انتخابات بدیل
ندارد و تنها مســیری که میتوان با هزینه کم به نتیجه
رســید و دشمن را به عقب راند ،انتخابات است .با این
حــال به گفته جهانگیری ،برای برگــزاری انتخابات با
مشــارکت حداکثری مردم ،مسئوالن برگزار کننده باید
عالمتهای مثبتی به جریانات سیاسی بدهند.
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری دارای
دو وجهه اقتصادی و سیاســی است؛ هرچند بسیاری
از ناظــران ،او را از نقش آفرینان اصلی دولت در حوزه
اقتصادی به شمار میآورند و جهانگیری در تصمیمات
و سیاستگذاریهای اقتصادی دولت تدبیر و امید نقش
غیر قابل انکاری داشته است اما نمیتوان نقش سیاسی
او را با توجه به ســابقه و خاستگاه اجتماعی و سیاسی
اش نادیده گرفت.
با چنیــن نگاهی ،جهانگیری در گفت و گوی تفصیلی
با ایرنــا از تالش های دولت برای مقابله با تحریمها و
اداره کشــور در شرایط دشوار ســالهای اخیر گفته و
توضیح داده است که دولت برای خنثی سازی تحریمها
در ســالهای اخیر چه اقداماتی انجام داده است .بخش
دیگــری از گفت و گوی یک ســاعته خبرنگاران ایرنا
بــا جهانگیری ،به انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰
و وضعیت مشــارکت مردم اختصاص یافته اســت؛
موضوعی که او به شدت به آن معتقد است و تاکید دارد
که مشارکت حداکثری ،کم هزینهترین راه برای مقابله
با فشارهای دشمن است و موجب عقب راندن دشمن
می شود.
معــاون اول رییس جمهوری تاکیــد دارد :برای تحقق
مشــارکت حداکثــری ،بایــد دســتگاهها و نهادهای
برگزارکننــده انتخابات ،عالمتهای مثبتی به جریانات
سیاســی بدهند تا همه احســاس کنند کــه نامزدهای
مدنظرشان در بین نامزدهای انتخابات وجود دارد.
جهانگیری در این گفت وگو به پرسشهای مهم دیگری
هم پاســخ می دهد از جمله اینکه چرا با وجود برخی

نقدها ،او همچنان با روحانی ماند و در دولت دوم نیز با
قوت ،همراهی اش را ادامه داد.
او البته پاسخ روشــنی می دهد و آن اینکه با توجه به
تحریمهای دشمن و جنگ اقتصادی در این مقطع کناره
گیری از دولت را جوانمردانه نمیدانسته و اتفاقا اعتقاد
دارد در ایــن مقطع باید همه برای کمک به دولت وارد
عمل می شدند.
او در این زمینه از رفتار برخی سیاســتمداران انتقاد می
کنــد ،حرفهای ناگفته ای بر زبان مــی آورد و از اینکه
برخی هنوز ابعاد جنگ اقتصادی دشمن را درک نکرده
اند ،گالیه و انتقاد دارد.
مشارکت حداکثری موجب عقب
راندن دشمن میشود
معــاون اول رییسجمهور درباره الزامات مشــارکت
حداکثری و فضای کشــور در فاصله ســه ماه مانده به
ب و مردم باالخره
انتخابات گفت :جریان اصالحطلــ 
دنبال اصالحات هســتند و معتقدند کشــور اشکاالتی
دارد که باید برطرف شــود .برخی اشکاالت ساختاری
هستند یا مسائلی که باید اصالح شود .همه باید بدانیم
که هیچ بدیلی برای انتخابات وجود ندارد .تنها مسیری
که میتوان در داخل کشور با هزینه کم به نتیجه رسید،
انتخابات است.
جهانگیری با بیان اینکه راه اصالح امور در همه کشورها
از مسیر انتخابات گذشته است ،ابراز داشت :ما هم راهی
جز ایــن نداریم .در ایام انتخابات وقــت زیادی برای
این قضیه گذاشــته میشود و روی آن بحث میکنند و
میگویند آیا شــرکت کنیم خوب است یا نه؟ آخر هم
تصمیم میگیرند که شرکت کنند .سالهای  ۹۲و  ۹۶هم
چنین بود .حتی در سال  ۸۸هم تردیدهایی وجود داشت
اما باالخره مردم و جریانات سیاسی مشارکت داشتند.
وی با بیان اینکه تردیدها ناشــی از آن اســت که مردم
فکر می کنند رایشــان اثری ندارد و اختیارات دولت
و رییسجمهور کم اســت ،عنوان کرد :اینطور نیست.

رای تاثیــر دارد و رییسجمهور هم بســتگی به فردی
دارد که انتخاب میشود .در دوره های مختلف ،روسای
جمهوری داشــتیم که از اختیارات خود استفاده کرده و
توانستند کار را پیش ببرد و مشکالتی را هم حل کنند.
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه برای اصالح امور
آن هم در شرایط دشوار کشور ،راهی جز مشارکت باال
وجود ندارد ،یادآور شــد :مشارکت حداکثری موجب
میشود در همین جنگ اقتصادی ،پیامی به دنیا داده شود
که مردم با تمام ظرفیت پای کار هستند .در این صورت،
با کمترین هزینه میتوانیم دشــمن را به عقب برانیم و
فشارها را از روی ملت برداریم.
مردم باید احساس کنند نامزدشان در میان کاندیداها
وجود دارد
جهانگیری تصریح کرد :مقــام معظم رهبری گفتهاند
باید انتخابات ریاســت جمهوری ســال آینده پرشور
برگزار شود .بنابراین دستگاههای حاکمیتی و دولت باید
شرایطی را به وجود بیاورند که همه گروهها و جریانات
این احســاس را داشته باشند که هم در بین کاندیداها،
نامزد مورد نظر خودشان وجود دارد و به او رای میدهند
و هم اینکه نامزدی دارند که قادر است مسائل کشور را
حل کند .اگر این شرایط را به وجود بیاوریم مردم حتم ًا
در انتخابات شرکت میکنند.
وی گفت :باید از همه ظرفیتها برای کاســتن فشارها
روی مردم استفاده کنیم .مردم باید بدانند مهمترین وظیفه
رییسجمهور این است که فشارهای اقتصادی بر مردم
کمتر شــود ،مردم آینده خود را آینــده خوبی ببینند و
احساس کنند میشــود با عبور از فشارهای تحریم به
دوران خوبی رسید ،فشارها کم ،درآمدها خوب و کار و
شغل ایجاد میشود.
معاون اول رییسجمهور اضافه کرد :یک رییسجمهور
میتواند این کارها را انجام دهد و اگر بخشی هم برای
مرحله بعد بماند ،رییسجمهوری باید انتخاب شود که
بتواند این کارها را انجام دهد و حتم ًا هم قادر است.

تحلیلگر اقتصاد هشدار داد:

امیدواری خطرناک اقتصاد برای احیای برجام
شقاقیشهری گفت :باید این هشدار داده شود که امید به برجام و آزادسازی پولهای بلوکه
شده در کوتاه مدت یک امیدواری خطرناک و واهی است.
به گزارش ایلنا ،وحید شقاقیشهری ،با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی
بر تورمزا بودن بودجه  1400گفت :الیحه بودجه سال آینده مجموعهای از نظرات دولت
و مجلس است و نمایندگان مجلس هم تغییرات مختصری در این الیحه پیشنهادی دولت
ایجاد کردند و مواد و تبصرههایی در جریان بررسی الیحه در مجلس اضافه شده است.
این اقتصاددان ادامه داد :سقف بودجه عمومی در الیحه بودجه سال آینده 910 ،هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته شده که  199هزار میلیارد تومان از آن منابع حاصل از فروش نفت و
 250هزار میلیارد توان آن درآمدهای مالیاتی است که مجموعه این دو درآمد دولت 450
هزار میلیارد تومان است .حال اینکه ،برای مابقی آن تا سقف  910هزار میلیارد تومان تحقق
منابع با شبهاتی مواجه است.
این کارشناس اقتصادی افزود :تحقق حدود  400هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولتی در
بودجه منوط بر فروش اموال مازاد ،سهام دولتی ،سهام شرکتهای دولتی ،انتشار اوراق مالی
و اسالمی و  ...است که تامین منابع از این محلهای گفته شده در سال آینده احتمال پایینی
دارد .شقاقیشهری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه مانند امسال کشش و رونق برای تامین مالی

را ندارد ،اظهار داشت :بر خالف امسال که بازار سرمایه پررونقی را تجربه کردیم ،بعید است
که این رونق در بازار سرمایه سال  1400تکرار شود .همچنین توان فروش این میزان سهام و
انتشار اوراق مالی و اسالمی وجود ندارد بنابراین احتماال کسری تراز عملیاتی باالیی خواهیم
داشت .این کارشناس اقتصادی افزود :در شرایطی که با کسری باالیی مواجه هستیم فشار
مضاعفی بر منابع بانکها و بانک مرکزی وارد میآید که نتیجه آن برداشت ریالی از صندوق
توسعه ملی است و از آنجایی که ذخایر در صندوق بسیار محدود است ،میدانیم هر گونه
برداشت از صندوق توسعه ملی به منزله چاپ پول خواهد بود .وی تاکید کرد :تهدید دیگر
ضریب فزاینده است که امروز عدد آن به هشت رسید یعنی هر یک تومان پولی که منتشر
میشود نقدینگی را هشت برابر اضافه میکند .شقاقیشهری با بیان اینکه وقتی کسری بیش
از  400هزار میلیارد تومانی در بودجه برآورد میشود احتمال کسری تراز عملیاتی وجود
دارد که با توجه به شرایط اقتصادی امکان تحقق آن بسیار سخت است گفت :میدانیم که
در یک بازه زمانی کوتاه مدت ذخایر کشورمان در سایر کشورها آزاد نمیشود و با توجه به
پایین بودن کشش بازار سرمایه و پایین بودن توان انتشار اوراق ،هر گونه فشار به صندوق
توسعه ملی به منزله چاپ پول است و تمام این عوامل نشان میدهد سال آینده تورمی از
مکانیزم بودجه به کشور داشته باشیم.

سرمقاله

عقب نشینی از منطقه
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

دو رئیس جمهور قبلی آمریکا به دنبال خروج نیروهای نظامی این کشور از خاورمیانه بودند ،ولی
منطقه دامن آنها را چسبیده و اجازه فرار نداد .باراک اوباما بر آن بود که سیاست خارجی دولت خود را
بر خاور دور متمرکز کند ،لیکن بهارعربی ،اوضاع سوریه ،عملیات تروریستی داعش و باالخره نگرانی
از برنامه هسته ای ایران اجازه این کار را نداد .علیرغم هیاهوی تبلیغاتی دونالد ترامپ مبنی بر کاهش
حضور نظامی گسترده آمریکا در نقاط مختلف جهان وی نیز 14هزار نیروی جدید به منطقه اعزام کرد
و نتوانســت سربازان آمریکایی را بازگرداند .جو بایدن هم روی گرداندن از خاورمیانه را از اولویت
های دولت خود اعالم کرده است .ایاالت متحده انتظار دارد دوستانش در منطقه این واقعیت را درک
کنند که باید یاد بگیرند بدون چتر حمایتی این کشور زندگی کرده و بر روی پاهای خود بایستند.
پرزیدنت بایدن ارسال تسلیحات نظامی تهاجمی به عربستان سعودی را متوقف کرده و دستور بررسی
مجدد فروش جنگ افزار به امارات را صادر کرده است .او برخالف پنج رئیس جمهور قبلی ،تاکیدی
به برقراری صلح بین اســرائیل و فلســطین ندارد .وزیر دفاع آمریکا بررسی کاهش حضور نظامی
درمنطقه خلیج فارس را آغاز کرده و این مســاله از هم اکنون لرزه براندام رهبران برخی کشورهای
منطقه انداخته است .اما در حقیقت نباید از چنین اقداماتی تعجب کرد چون بسیاری از کارشناسان بر
این عقیده اند که خاورمیانه دیگر ارزش استراتژیک چندانی ندارد.
برای مدتی طوالنی اهداف اصلی آمریکا در منطقه حمایت از اسرائیل و عربستان سعودی و اطمینان
از دسترسی به نفت بود .اما در حال حاضر آمریکا خود از تولید کنندگان بزرگ نفت و گاز جهان بوده
و واردات نفت این کشور از مکزیک بیشتر از عربستان سعودی است .در واقع در حال حاضر منطقه
بیشتر شاهد رقابت و درگیری شیعه  -سنی است تا اعراب -اسرائیل.
سال گذشته جک سالیوان ،مشاور امنیت ملی فعلی و دانیال بینیم ،معاون عربی وزارت امور خارجه
آمریکا در مقاله ای بر این نکته تاکید کردند که کاهش اهمیت منطقه به این معنی نیست که آمریکا باید
به یک باره نیروهای خود را از منطقه خارج کند ،بلکه با دیپلماسی منطقی این کشور قادر خواهد بود
حضور نظامی خود را به صورت آهسته و پیوسته کاهش دهد.
اما مساله اصلی در اینجا ایران است .از نظر تیم سیاست خارجی دولت بایدن ،جلوگیری از برنامه هسته
ای ایران یک ضرورت بشمار می رود .توافق برجام که یکی از موفقیت های دولت اوباما بحساب
می آمد توســط ترامپ کنار گذاشته شد و جای آن را سیاست فشار حداکثری گرفت .سیاستی که
با مقاومت حداکثری از طرف ایران مواجه شد .علیرغم فشار اقتصادی شدید ،می توان گفت امروز
توان کشور برای ساخت بمب اتمی در مقایسه با روزی که ترامپ آمریکا را از توافق برجام خارج
کرد ،افزایش یافته است.
دولت بایدن پیشنهاد از سرگیری مذاکرات را داده است لیکن ایران خواهان آن است که آمریکا قبل
از هر گونه مذاکره ،موافقت خود را با کاهش بخشی از تحریم ها اعالم کند .در واقع هر دو طرف
بر این عقیده اند که طرف مقابل خواهان بازگشت به برجام است ولی در حال ارزیابی آنند که کدام
یک تمایل و نیاز بیشتری به آن دارد .بدین ترتیب انتظار می رود در بهار پیش رو شاهد فعالیت های
گسترده دیپلماتیک باشیم .راب مالی ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قبل از انتصاب به این سمت
پیشنهاد داده بود که درگام اول ایاالت متحده از درخواست ایران مبنی بر اخذ وام از صندوق بین المللی
پول حمایت کند و در مقابل ایران طی برنامه زمانی مشخص به رعایت کامل تعهدات برجامی خود
متعهد شود و در هر مرحله پس از تائید آژانس بین المللی انرژی اتمی ،ایاالت متحده بخش دیگری
از تحریم ها را بردارد .در مرحله بعد و با آغاز کار دولت جدید ایران در تابستان سال آینده ،دو طرف
می توانند در مورد هر گونه تغییر در توافق نامه برجام دوباره بر سر میز مذاکره بنشینند .بدین ترتیب
راه کار مرحله ای پیشنهادی می تواند در نهایت به عادی شدن روابط اقتصادی ایران با جهان در مقابل
تضمین ایران مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود بیانجامد.
مشــاوران بایدن بر این عقیده اند که آغاز دوباره دیپلماسی هسته ای با ایران راه را برای مذاکره بین
قدرت های منطقه باز کرده و گام موثری در مسیر پایان دادن به درگیری های نیابتی خواهد بود .مشاور
امنیت ملی آمریکا معتقد است ایجاد ساز و کاری جدید برای فراهم آوردن شرایط مذاکره بین دولت
های منطقه همراه با دیپلماسی هسته ای ،راه را برای کاهش حضور نظامی آمریکا نیز هموار خواهد
کرد .وی عقیده دارد ضعف شدید نهادی یکی از مشکالت اساسی منطقه است .اما در شرایط فعلی
نمی توان حضور و نقش آفرینی سازمانی منطقه ای را متصور بود چون به نظر می رسد کشورهای
منطقه هر یک راه خود را در پیش گرفته اند .امارات روابط خود با اسرائیل را از سر گرفته ،مصر نقش
خود را در رهبری جهان عرب از دست داده و عربستان سعودی به دنبال آن است که دشمنی ایران و
آمریکا ادامه یابد تا کماکان از حمایت نظامی ایاالت متحده برخوردار باشد .در این میان نقش اول در
مواجهه با شیطان بزرگ به ایران واگذار شده است .ترکیه رویای بازگشت به دوران امپراطوری عثمانی
را در سر می پروراند و اوضاع یمن ،سوریه و عراق نیز سخت آشفته و ناپایدار است .بدین ترتیب
برای اینکه پرزیدنت بایدن بتواند نقش آمریکا در خاورمیانه را کاهش دهد ،ابتدا باید شرایط را برای
کاهش حضور سربازان آمریکایی فراهم کند .در غیر این صورت مجبور خواهد شد از منطقه خارج
شده و به پشت سر خود نگاه نکند .تصمیم وی در تقبیح ولیعهد سعودی در دست داشتن در قتل
جمال خاشقچی و خودداری از تنبیه وی حاکی از آن است که او راه میانی را انتخاب کرده است .به
قول سناتور کریس مورفی ،عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ،برای دولت راحت تر است که
در مورد خروج از خاورمیانه فقط حرف بزند تا عمل کند .او ادامه می دهد ،این منطقه همواره شاهد
اتفاقات جدید و هیجان انگیز است ،برخالف چین که همه چیز بی سر و صدا ،آهسته و پیوسته پیش
می رود .مخلص کالم اینکه دوران دیپلماسی هوشمندانه و خالقانه فرا رسیده است .وقت آن رسیده
که به پشتوانه چند دهه مقاومت مردم در صحنه اقتصادی و با توجه به عالقه دولت جدید آمریکا به
کاهش حضور در منطقه ،شرایطی را فراهم آوریم که ضمن حفظ و تقویت جایگاه کشور به عنوان
قدرت منطقه ای ،کشورهای همسایه نیز احساس امنیت کنند .به نظر می رسد دوران تقابل به سر آمده
و وقت آن رسیده که بذر تعامل ،صلح و دوستی بپاشیم .چقدر جای قوام خالیست!

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.

