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سال بیست و نهم
شماره 7371

روحانی در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد:

مجازات برای رعایت نکردن دستورات ستاد کرونا

رئیس جمهور حفظ جان و سالمت مردم را مهمترین اولویت
نظــام و دولت تدبیر و امید در اتخاذ و اجرای سیاســتها و
برنامههــای مقابله با ویروس کرونا دانســت و تصریح کرد:
تصمیمات کارشناسانه و علمی ستاد ملی کرونا برای همه الزم
االجرا است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،
حسن روحانی در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله
با کرونا با اشاره به تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان
یک ستاد فرابخشی و فرادســتگاهی و فراقوهای یادآور شد:
همه تصمیمات و سیاســتهای مقابله مؤثر با ویروس کرونا
از همان آغاز تاکنون براســاس خردجمعــی و دیدگاههای
کارشناسانه و تخصصی اتخاذ شــده که برای همه مجموعه
کشور الزماالجراست.
رییس جمهور حاکمیت واحد و انســجام در تصمیمگیریها
در ستاد ملی کرونا را که بارها و به صراحت مورد تأیید مقام
معظم رهبری نیز قرار گرفته اســت از دالیل مهم موفقیت در
مهار شــیوع ویروس کرونا در موجهای اول و دوم خواند و
افزود :رهبر معظــم انقالب حتی تصمیمگیری در مورد امور
شخصی خود را به مصوبات این ستاد معطوف نموده و مراجع
عظام تقلید نیز تصمیمگیری درباره شعائر و آیینهای دینی را
به این ستاد محول کردهاند.
وی با اشاره به فرآیند کام ً
ال علمی و کارشناسانه تصمیمگیریها
در کمیتههــای تخصصی و جمعبندی مباحث و دیدگاهها به
صــورت مصوبه کمیتههای مختلف و ارائه آن به ســتاد ملی
تأکید کرد :تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا نه شخصی
و نه دســتگاهی است بلکه بر مبنای خردجمعی و با پشتوانه

ساعتها بررسی و مباحث کارشناسی در کمیتههای تخصصی
ســتاد ،اتخاذ میشــود که تاکنون مراجع بینالمللی نیز آن را
تحسین کردهاند.
روحانی در ادامه به تدوین ،طراحی و تعیین دقیق مجازات و

جرائم رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی در سه حوزه
ادارات ،اصناف و عموم مردم در کمیتههای تخصصی و ستاد
ملی اشاره کرد و گفت :در تعیین این جرایم و مجازاتها دقت
شــده است تا ضمن داشتن قابلیت و ضمانت اجرا به نحوی

اعمال شود که جنبه بازدارندگی و تنبیهی آن به تغییر رویه و
سبک زندگی شهروندان منجر شود
رییس جمهوری تصریح کرد :همه باید به روشــنی بدانند که
جرائم و مجازاتها برای حفظ سالمت مردم و رعایت حقوق
شــهروندان تعیین شده و رعایت نکردن شــیوهنامهها ،دقیق ًا
تجاوز به حقوق شهروندی و مستلزم مجازات و جریمه است.
روحانی تمام دســتگاههای کشــور را به تبییــن ،آموزش و
اطالعرسانی در زمینه اجرای دقیق و رعایت دستورالعملها و
شیوهنامههای جرائم و مجازات تعیین شده موظف کرد و گفت:
عدم اطالعرسانی دقیق و آموزش الزم در این خصوص ،نتیجه
معکوس داشته و نارضایتی مردم را به دنبال خواهند داشت و
نباید اجازه داد مردم دچار «عقاب بال بیان» شوند.
رییس دولت دوازدهم در بخش دیگری از ســخنان خود در
این جلســه ،پیشرفتهای حاصل شده در زمینه تولید دارو و
واکسن را در کشــور از جمله دستاوردهای مثبت و فرصت
ایجاد شــده ناشی از تهدید شیوع ویروس کرونا و مشکالت
این بیماری عنوان کرد و افزود :توسعه زیرساختهای تولید
دارو و واکســن از اولویتهای این دولت در سالهای اخیر
بوده که در زمان شیوع کرونا سرعت و وسعت بیشتری گرفت
و امیدواریم این موفقیتها تا رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی
ادامه یابد.
روحانــی تالش همزمان و همپا برای تولید دارو و واکســن
در داخل کشــور و تهیه دارو و واکسن مورد نیاز از خارج را
حرکتی ادامهدار خواند و گفت :کماکان مهمترین اصل ،رعایت
کامل همه دستورالعملهای بهداشتی تا زمان دستیابی به دارو
و واکسن مورد تأیید است.

سفارت ایران در رم:

مسافرانی که گواهی سالمت ندارند به مبدا بازگردانده میشوند

سفارت ایران در رم اعالم کرد :مسافران و هموطنان ایرانی
که عازم ایران میشــوند ،در صورت ارائه نکردن گواهی
سالمت و نتیجه تست عدم ابتال به کووید  ۱۹حین ورود،
به مبدا پرواز بازگردانده میشوند.
به گزارش ایرنا ،ســفارت ایــران با صــدور اعالعیهای
بهداشتی برای مســافران ورودی به ایران از آنان خواست
به دستورالعمل صادره از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی توجه کنند.
براســاس این دستورالعمل ،ارائه نتیجه تست عدم ابتال به
کووید )PCR( ۱۹برای اتباع خارجی که متقاضی ورود به
کشور میباشند ،به زبان انگلیسی(و یا گواهی به زبان محل
ممهور به مهر وضعیت ســامت توسط نمایندگی) الزامی
است و در صورت عدم ارائه گواهی سالمت حین ورود،
این دسته از مســافران به مبدأ پرواز بازگردانده میشوند.
ضمــن اینکه نباید از مدت زمان صدور گواهی یاد شــده
بیش از  ۹۶ساعت گذشته باشد.
سفارت ایران در رم در این اطالعیه افزود :اگر حین ورود،

جهاناقتصاد

مدت اعتبار گواهی صادر شده ( ۹۶ساعت) به دلیل طول
مدت ســفر یا سایر دالیل سپری شده باشد ،نیازی به اخذ
مجدد تست نبوده و صرف ًا پس از غربالگری و ارزیابیهای
بالینــی حین ورود و در صورت عالمتدار بودن ،تســت
مجدد انجام خواهد شــد و تا زمــان تعیین تکلیف نتیجه
آزمایش در محل تعیین شــده ،این افراد قرنطینه میشوند.
اگر جواب تســت مثبت باشد ،حداکثر تا  ۱۴روز باید در
قرنطینه تعیین شــده اسکان داشته باشند و کلیه هزینههای
اقامت و تست مجدد برعهده مسافر خواهد بود.
طبق دســتورالعمل وزارت بهداشــت ،از ایرانیان متقاضی
بازگشت به کشــور که طول مدت اقامت آنها در خارج
از کشــور در زمان ورود بیش از  ۲هفته گذشته باشد ،هم
گواهی سالمت به زبان انگلیسی (و یا گواهی به زبان محل
ممهور به مهر وضعیت سالمت توسط نمایندگی) مبنی بر
عدم ابتال به کووید  ۱۹اخذ میشود.
در صورتی که به دالیل موجه با تشــخیص نمایندگیهای
یادشده در کشور مبدأ امکان اخذ تست  PCRمقدور نبود،

چهارسویسیاست
سخنگوی وزارت بهداشت:

همه گیری ویروس کرونا در جهان رو به شتاب است

ســخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۳۳۸هزار و
 ۸۲۵نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۱۶۹نفر در
 ۲۴ساعت گذشته( ازپنجشنبه تا جمعه) ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۱۹
هزار و  ۳۳۱نفر رسیده است.
سیما سادات الری درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت
ناشی از ابتال به این ویروس در کشور بیان کرد :از روز پنج شنبه تا روز جمعه ۲۴
مرداد  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲ ،هزار و  ۵۰۱بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۱۷۳نفر از آنها بستری شدند.
با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۳۸هزار و  ۸۲۵نفر رسید.
وی ادامه داد :متاسفانه در طول این مدت ۱۶۹ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۹هزار و  ۳۳۱نفر رسید.
الری افزود :خوشــبختانه تاکنون  ۲۹۳هزار و  ۸۱۱نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳۹۵۶نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت گفت :تاکنون  ۲میلیون و  ۸۱۲هزار و  ۴۸۸آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی اظهار کرد :اســتانهای مازندران ،تهران ،قم ،گلستان ،خراسان شمالی ،اردبیل،
اصفهان ،البرز ،خراســان رضوی ،کرمان ،ســمنان ،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،یزد
و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین اســتانهای فارس ،ایالم ،لرستان،
هرمزگان ،زنجان ،قزوین ،آذربایجان غربی ،بوشهر ،همدان ،چهارمحال و بختیاری و
کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا در استان مرکزی گفت :این استان
یکی از استانهای با وضعیت قرمز است .در این استان شاهد خیز شدید در اسفند
ماه ســال گذشته و خیز جدی در فروردین امســال بودیم .از اواخر فروردین ماه
تعداد موارد ابتال و بســتری روزانه در این اســتان کاهش یافت که تا اوایل خرداد
ادامه داشت .از نیمه خرداد ماه ،دوباره شاهد افزایش ابتال و بستری روزانه در اغلب
شهرستانهای استان مرکزی هستیم و از هفته گذشته سه شهرستان دیگر به وضعیت
قرمز تبدیل شدند .در حال حاضر  ۷شهرستان اراک ،خمین ،خنداب ،دلیجان ،ساوه،
فراهان و کمیجان در وضعیت قرمز و دو شهرســتان شازند و محالت در وضعیت
هشدار قرار دارند.
وی بیان کرد :میزان اجرای پروتکلهای بهداشتی در صنوف و اماکن استان مرکزی
 ۸۱.۵درصد گزارش شــده است .بیشــترین میزان رعایت در اراک به مقدار ۸۶.۹
درصد و کمترین در شازند به میزان  ۶۴درصد است.
الری افزود :اســتفاده از ماسک در اســتان مرکزی  ۷۴.۰۹درصد گزارش شده که
باالترین میزان اســتفاده مربوط به شهرستان اراک به میزان  ۸۲درصد و پایینترین
میزان مربوط به شهرستان خنداب به مقدار  ۵۰درصد است.
معاون وزیر بهداشت گفت :استان مرکزی محل مراودات و رفت و آمد بسیاری از
استانهاست و از طرفی سومین استان سالمند کشور است و بیشترین موارد مرگ و
میر در این استان در سنین باالی  ۶۰سال رخ داده است.
وی افزود :بر اساس گزارشها ،میزان برگزاری مجالس عروسی و عزا و دورهمی
خانوادگی در این استان همچنان باالست که یک چالش جدی برای مدیریت بیماری
در این استان محسوب میشود .درخواست ما از مردم استان مرکزی این است که
با رعایت جدی پروتکلهای بهداشــتی ،استفاده بیشــتر از ماسک و خودداری از
برگزاری مراســم دورهمی خانوادگی ،بتوانیم شاهد کاهش موارد ابتال و بستری و
خروج این استان از وضعیت قرمز در هفتههای آتی باشیم.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت :شمار مبتالیان ویروس کرونا در جهان از مرز
یک میلیون گذشته و تاکنون بیش از  ۷۵۷هزار نفر در سراسر جهان جان خود را در
اثر ابتال به این بیماری از دست دادهاند .همه گیری این ویروس در جهان همچنان
رو به شــتاب است و اساسیترین عامل برای قطع زنجیره ویروس ،رعایت اصول
ســه گانه شامل رعایت فاصله گذاری فیزیکی ،شستن مرتب دستها و استفاده از
ماسک اســت .امیدواریم با همراهی و همدلی یکدیگر در پایبندی به این اصول
شاهد شکست زنجیره بیماری در کشور باشیم.

خطوط هواپیمایی بهطور مشروط میتوانند این مسافران را
پذیرش نمــوده و به محض ورود و بدون توجه به عالیم
بالینی ،تســت کووید  ۱۹گرفته میشــود .همچنین ارائه
تعهدنامه کتبی جهت قرنطینه خانگی تا زمان تعیین تکلیف
جواب آزمایش الزامی است .بدیهی است در صورت مثبت
بودن جواب آزمایش یا بازگشــت عالیــم بیماری ،طول
مدت قرنطینــه خانگی باید تا  ۱۴روز افزایش یابد .هزینه
انجام تست و قرنطینه احتمالی برعهده مسافر میباشد.
در ادامــه اطالعیه ســفارت ایــران در رم آمده اســت:
درخصوص مســافران ورودی ایرانــی و خارجی (حتی
در صورت دارا بودن گواهی ســامت) ،غربالگری حین
ورود انجام خواهد شــد .در صورت عالمتدار بودن و به
تشخیص تیم بهداشتی مستقر در پایگاه مراقبت بهداشتی
مرزی ،به مراکز درمانی و تشــخیصی از پیش تعیین شده
ارجــاع شــده و پیگیری پس از ورود تــا  ۱۴روز پس از
بازگشت انجام میشود.
براساس این گزارش ،همه مسافران متقاضی ورود به کشور

باید فرم خود اظهاری را پس از اخذ از شرکت هواپیمایی،
قبــل یا حین پرواز تکمیل کرده و به نماینده آن شــرکت
تحویل دهند .شــرکت هواپیمایی هم موظف اســت در
صورت درخواست پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی ،لیست
مســافران پرواز و فرمهای خوداظهاری را در اختیار آنها
قرار دهد.
بر اســاس رویههای از پیش تعیین شــده ،کلیه متقاضیان
خروج از کشــور نیز باید پیش از خروج در یکی از مراکز
جامع خدمات ســامت یــا در فرودگاه مــورد ارزیابی
بالینی پزشک و مراقب ســامت قرار گیرند .در صورت
درخواســت کشور مقصد یا مسافر ،گواهی سالمت صادر
میشود .در کشورهایی که گواهی سالمت به زبان انگلیسی
صادر نمیشود ،ضروری است مهر "وضعیت سالمت" با
مضمون «صحت صدور گواهی ســامت و عدم بیماری
تایید می شود» به زبان فارسی و یا انگلیسی تهیه و گواهی
ســامت افراد را به مهر مزبور و مهر ژالتینی کنســولی و
بدون اخذ تعرفه ممهور کنند.

استاد روابط بینالملل دانشگاه آمریکایی:

بایدن باید از «کری» و «شرمن» برای مذاکره با ایران استفاده کند
استاد روابط بین الملل تاکید کرد که هوک بعد از سیاست
برای تدریس به دانشــگاه بازمیگردد تا به دانشجویان
آمریکایی بگوید که چرا تحریمها سیاســتی بینتیجه
است.
جان کاالبرس ( )John Calabreseاستاد علوم سیاسی
و روابط بینالملل دانشگاه آمریکایی است .وی همچنین
پژوهشگر موسســه مطالعات خاورمیانه هم محسوب
میشــود .وی در گفتوگو با ایلنا به بیان نظرات خود
درباره تنشها در شرایط کنونی پرداخته است.
سیاستهای آمریکا با رفتن هوک تغییری
نخواهد کرد
جان کاالبرس در مورد آینده برایان هوک پس از استعفا
گفت :او احتماالً به تدریس در دانشگاه دوک باز خواهد
گشت و باید برای دانشــجویان توضیح دهد که چرا
تحریمها تاکتیکهای راهبردی نیست .الیوت آبرامز به
عنوان جانشین وی یک تندروی حوزه سیاست خارجی
با رزومه طوالنی است .او طی چند ماه دو مقام به عنوان
نماینده آمریکا برای ایران و ونزوئال داشــته است .به
احتمال زیاد هیچ یک از سیاستها با رفتن هوک تغییر

زیادی نخواهد کرد.
برایان هوک با علم به شکست ترامپ در انتخابات
استعفا داد
وی همچنین گفت :حدس و گمان من درباره هوک بر
اساس تخیل خالص است ،من از بالکن آپارتمان طبقه
دوازدهم خود مینویسم ،هوک قب ً
ال در دانشگاه دوک
حضور داشته شاید او کنارهگیری کرده تا بتواند برنامه
درسی خود را تدوین کند و برای شروع کالسها آماده
شــود .او به دلیل اینکه میدانست احتماالً در چند ماه
آینده هیچ تغییری در سیاســت ایران یا روابط آمریکا
و ایران صورت نخواهد گرفت و ممکن است ترامپ
انتخابات را از دست بدهد؛ از این سمت خارج شد
آبرامز فردی سختگیر و تندرو است
استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه آمریکایی
افزود :آبرامز هم فردی سختگیر و تندرو است .همیشه
هم اینطور بوده .دشــوار است که تصور کنیم او برای
«نرم کردن» موضع ایاالت متحده منصوب شده است.
بنابراین ،من تغییری در سیاست  -یا نگرش  -آمریکا
پیشبینی نمیکنم  ،مگر اینکه با نزدیک شدن به انتخابات

نوامبر ،ترامپ و دســتیارانش چنان ناامید شوند که با
این امید که بتوانند چشــمانداز انتخاباتی خود را بهبود
ببخشند ،به توافق برسند.
**تجدید دیپلماسی ایاالت متحده با پیروزی بایدن
دنبال خواهد شد
وی در مورد احتمال پیروزی بایدن در انتخابات گفت:
شــاید این یک خیال باشــد  ،اما پیروزی بایدن در ماه
نوامبر تقریب ًا بالفاصله با تجدید دیپلماسی ایاالت متحده
دنبال خواهد شد .از جمله موارد دیگر ،این اقدام احتماالً
مستلزم ابتکار عمل برای بازگشت به مذاکرات با ایران،
بدون پیش شرط است .من تصور میکنم یکی از اهداف
بایدن این است که ایران را ترغیب کند تا تحت برجام به
تعهدات کامل برگردد.
بایدن باید جان کری و وندی شرمن را برای مذاکره
با ایران به کار بگیرد
کاالبرس هم چنین در توصیهای خطاب به بایدن گفت:
به نظر من،تصمیم بسیار خردمندانه برای بایدن این است
که اعضای «تیم قدیمی»  ،از جمله جان کری و وندی
شرمن را دوباره در مذاکره با ایران به کار بگیرد.

وزارت خارجه:

شکست دشمن صهیونیستی با ایستادگی حتمی است

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با تبریک
چهاردهمین ســالگرد پیروزی غرورآفرین مقاومت
اسالمی لبنان در برابر رژیم صهیونیستی ،تاکید کرد که
شکست دشمن صهیونیستی با ایستادگی حتمی است.
به گزارش اداره کل اطالعرســانی و امور سخنگویی
وزارت امــور خارجه ،این نهاد در پیامی چهاردهمین
ســالگرد پیروزی غرورآفرین مقاومت اسالمی لبنان
در برابر رژیم صهیونیستی در جنگ سال  ۲۰۰۶را که
شکست تاریخی به رژیم اشغالگر وارد آورد به ملت،
دولت ،ارتش و مقاومت لبنان و به ویژه دبیرکل حزب
اهلل ،تبریک و تهنیت گفت.
در ادامه این پیام آمده است :این پیروزی بزرگ که در
ســایه انسجام داخلی میان طوایف مختلف و همدلی

لبنانی ها بدست آمد ،ثبات ،امنیت و عزت را برای لبنان
و منطقه به ارمغان آورد .پایداری زنان و مردان لبنانی و
رزم جوانان غیور مقاومت ،درس عبرتی به متجاوزان
و حامیان تروریست آنان داد که لبنان را از تهدیدات و
تجاوزات رژیم جعلی اسراییل حفظ میکند.
وزارت خارجه با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران
معتقد است ایستادگی در مقابل دشمن صهیونیستی،
آنــان را به شکســت حتمی میکشــاند ،تاکید کرد:
همانگونه که جنگ  ۳۳روزه سمبل ایستادگیو قدرت
مردم در مقابل رژیم تا دندان مســلح صهیونیستی با
پیروزی شــیرین ملت لبنان همراه بــود .بدون تردید
ملت لبنان طعم شیرین این پیروزی را همواره به خاطر
خواهد داشت و اجازه نخواهد داد امنیت ،استقالل و

حاکمیت این کشــور بازیچه دست دشمنان شود و با
وحدت و همدلی ،از بحران کنونی عبور خواهد کرد
و این درس بزرگی به همه دولتها و ملت های منطقه
است.
در این پیام خاطرنشــان شد :جمهوری اسالمی ایران
همــواره در کنار ملت و دولت لبنان بوده ،هســت و
خواهد ماند .سفر امروز وزیر امور خارجه جمهوری
اســامی ایران به لبنان نیز در ســال روز این حماسه
بزرگ و دیدار و گفت و گو با مقامات و شخصیتهای
لبنانی ،به منظور ارتقای مناسبات سازنده ایران و لبنان
به عنوان دو کشور دوست و برادر در راستای استمرار
حمایت همهجانبه جمهوری اسالمی ایران از دولت،
ملت ،ارتش و مقاومت لبنان نیز انجام شده است.

دست رد فرانسه به پیشنهاد ضد ایرانی آمریکا

نماینده دائم فرانســه در سازمان ملل متحد در واکنشی
آشکار به پیشنهاد آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی
ایــران ،بر حفظ برجام تاکید کرد و آن را برای رژیم منع
گسترش سالح اتمی کلیدی دانست.
نیکالس دی ریوایر در صفحه توئیتری خود نوشــت:
برجام در نگهداری رژیم منع گســترش سالح اتمی و
اطمینان از اینکه ایران هرگز به سالح اتمی پیش نمیرود،
نقش کلیدی ایفا میکند.
وی که از ناتوانی اروپاییها در عمل به تعهداتشان هیچ
صحبتی نکرده است،ادامه داد :سه کشور اروپایی (فرانسه،
انگلیس و آلمان) بر تعهد خود در حفظ برجام میمانند
و برای آوردن ایران به اجرای کامل این توافق تبادل نظر

میکنند.
نماینده دائم فرانسه در ســازمان ملل متحد اضافه کرد:
الزمه این کار تعامل سازنده با همه طرفها است.
این اظهارات سفیر فرانسه در شرایطی که آمریکا قطعنامه
یکجانبه خود را برای تحریم تسلیحاتی ایران به شورای
امنیت سازمان ملل متحد ارائه داده است ،میتواند نشانگر
آن باشــد که اروپاییها به طور کلی نظر مثبتی با طرح
آمریکا ندارند.
اما مشخص نیســت رویکرد آنها در قبال برجام و مفاد
قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت و منظورشان از اینکه در
حال تبادل نظر برای آوردن ایران به اجرای کامل برجام
هست ،چیست.

برخی صاحبنظران سیاســی همچون رابرت مالی که
عضو تیم مذاکراتی آمریکا در برجام هم بوده است ،بر این
باورند که اروپا در تالش است تا مانع از هم گسیختگی
شورای امنیت به دنبال اختالف نظر جدی با آمریکا در
مســاله تحریم تسلیحاتی ایران شوند و از پیشنهادهایی
همچون تمدید مدت دار محدودیتها یا تمرکز بر نوع
خاصی از سیستمهای تسلیحاتی سخن گفتهاند.
با این حال ،نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد روز
پنجشــنبه بیانیهای صادر کرد که در آن از شورای امنیت
خواسته شــده بود از قطعنامه  ۲۲۳۱و اعتبار و جایگاه
شورای امنیت در برابر اقدام غیرقانونی و بیمارگونه آمریکا
بایستند.

سرمقاله

مرحمت فرموده ما را ِول کنید!
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

ی است شیب منفی اقتصاد کشور افزایش یافته و بسیاری نگران آنند که در سرازیری سقوط
چند ماه 
قرار گرفته باشد .در این وانفسا و در شرایطی که ارزش درآمد ناچیز میلیونها ایرانی هر ساعت کاهش
می یابد ،مسئولین دولتی اعالم می کنند که همه چیز تحت کنترل است و وعده می دهند که ملت در
یک قدمی رفاه و در آستانه ورود به دوران شکوفایی اقتصادی قرار دارند.
بد نیست چکیده نظرات چند تن از کارشناسان اقتصادی را مرور کنیم .دکتر بهمن آرمان می گوید
با جذب  40هزار میلیارد تومان به بورس در سه ماهه اول سال این بازار عم ً
ال به کازینو تبدیل شده
است و حباب قطع ًا خواهد ترکید و ادامه می دهد این دیگر پدیده شاندیز و موسسه کاسپین نیست
که دولت بی سر وصدا پول ملت را صرف ضعف مدیریت و نظارت خود کرده و ماجرا را فیصله
دهد .با بالغ بر  12میلیون کد معامله در بازار بورس با ترکیدن حباب کنترل از دست نیروهای امنیتی
هم خارج خواهد شد .به جای آن که این حجم از نقدینگی در اختیار عده ای قمارباز و دالل قرار
گیرد ،باید به بخش مولد اقتصاد یعنی تولید هدایت می شد.
دکتر عبده تبریزی معتقد اســت انتظار تورمی به مراتب باالتر از هــدف تورم  22درصدی بانک
مرکزیست و نسبت به خطر جدی ابر تورم در مقیاس ونزوئال و زیمبابوه هشدار می دهد .وی معتقد
است سیاست های اقتصادی دولت نه ثروت بلکه فقر تولید می کند و یکی از عواقب آن افزایش
جرم و جنایت است .همان طور که قبل از وقوع برخی بالیای طبیعی مثل زلزله اسبها سم به زمین
می کوبند ،در اقتصاد نیز شاخص های پیشرو و هشدار دهنده داریم که یکی از اصلی ترین آنها قیمت
ســهام است .ظرف یک سال قیمت سهام در ونزوئال  16برابر ،زیمبابوه  9برابر و در ایران  7برابر
افزایش یافته است .در ونزوئال تولید ناخالص داخلی نسبت به چهار سال قبل بیش از  %70و در
زیمبابوه در دو سال گذشته  %15کاهش یافته و  48صفر از پول ملی حذف شده است .در ایران نیز
رشد اقتصادی منفی موجب شده اقتصاد کشور ظرف  3سال  %18کوچک شود و دولت در اقدامی
خالقانه درحال اجرای طرح حذف  4صفر از پول ملی می باشد و البد از سر لطف حذف  44صفر
دیگر را هم برای دولت های بعد گذاشته است!
بدین ترتیب چنانچه اقتصاد ایران را با یک هواپیمای سه موتوره مقایسه کنیم ،موتور اول یعنی خلق
پول با سرعت تمام می چرخد .در اثر افزایش نقدینگی موتور بازار سرمایه هم کام ً
ال فعال بوده و
قمارخانه بورس پر رونق است .اما موتور اصلی که بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید است از کار افتاده
و پیش بینی می شود امسال هم شاهد تداوم رشد اقتصادی منفی باشیم.
در چنین شرایطی دولت با دو انتخاب روبروست  .یکی اینکه طبق وعده انتخاباتی خود دست به
تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی پر ریسک کند وانتخاب دوم ادامه انفعال ،چرخیدن در چرخه
باطل و بسنده کردن به گفتار درمانیست .البته هر گونه خالقیت و شجاعت در سال آخر دولت بسیار
بعید بوده و سیاســت دولت آن اســت که بیمار رو به موت را تحویل پزشک بعدی دهد .شرایط
اقتصاد کشــور در حال حاضر چنین است که دولت برای تامین هزینه های جاری خود چک می
کشد و چون حسابش خالیست بانک مرکزی برای پاس شدن چک دولت به حساب بانکها پول
ریخته و دولت را بدهکار می کند و این یعنی خلق پول و باال رفتن پایه پولی .البته خلق پول هم
گام با افزایش فعالیت های اقتصادی شرایط مطلوبیست و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت
ولی چنانچه هدف جبران کســری بودجه باشد در این صورت منجر به افزایش تورم خواهد شد.
طبق آمار بانک مرکزی افزایش پایه پولی در ســالهای  95تا  98به ترتیب  24 ،19 ،17و %33بوده
است .اما نکته قابل توجه آن است که رشد پایه پولی در ماه های پایانی سال گذشته به مراتب باالتر
از متوسط سال بوده و در بهمن به  %4و اسفند به  %7/3رسید به طوری که در اسفند  ،98موتور
خلق پول با سرعت تمام  24هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزود .البته ظاهرا ً بانک مرکزی چاره
کار را در عدم انتشار آمار مربوط به ماه های اول سال جاری دیده است .مادامی که دولت حاضر به
جراحی اقتصادی نشده و به ولخرجی خود ادامه دهد چاره ای جز قرض گرفتن از بانک مرکزی و
باال بردن پایه پولی ندارد .با توجه به پایه پولی در اسفند ،نرخ رشد اقتصادی در ماه های آخر سال
قبل ،رشد بورس و کسری بودجه ،کارشناسان اقتصادی تخمین می زنند که در سه ماهه اول سال
جاری پایه پولی  15تا  20درصد افزایش یافته و با همین فرمان در سال  99می تواند تا  100درصد
رشد داشته باشد که تاثیر آن در نیمه دوم سال به صورت تورم بسیار باال ظاهر خواهد شد .به این
دلیل است که سعید لیالز هشدار می دهد در سال  99اقتصاد کشور با خطر جدی ونزوئالیی شدن
مواجه است .یکی از مهم ترین اثرات تورم افزایش عدم توازن در توزیع ثروت است ،بدین معنی که
ثروت از خانوارهایی که دارایی ندارند به دولت منتقل می شود و فرآیند فقیرتر شدن فقرا ادامه یافته
تا امنیت اجتماعی به مخاطره بیفتد.
ولی با تمام مشکالت اقتصادیای که ملت با آن دست و پنجه نرم می کند هزینه از دست دادن اعتماد
مردم به نظام حکمرانی به مراتب بیشتر از سیاست های اقتصادی غلط است .به باد دادن اعتماد مردم
به درختی می ماند که ریشه آن پوسیده و هر چه به شاخ و برگ آن بپردازیم ،میوه ای نخواهد داد.
مخلص کالم اینکه به زودی دیر می شود و دیگر زمانی برای ادامه ندانم کاری و دادن وعده های
توخالی باقی نمانده است .باید به رئیس دولت یادآوری کرد که علم اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت
و اصرار داشت که قوانین و کتب اقتصاد برای کالس درساند و بس .آنان که چنین عقیده ای دارند
یا درس اقتصاد نخواندهاند و یا نفهمیدهاند و شاید هم هر دو .چنانچه به هر دلیل نمیخواهیم و یا
نمیتوانیم کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهیم همان بهتر که به عنوان این نوشتار بازگشته
و به آن عمل کنیم!
باید به شیخ شیراز ایمان بیاوریم که در اوج زیبایی فرمود:
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
ِسر چشمه شاید گرفتن به بیل

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.

