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سرمقاله

سخنگوی وزارت بهداشت :آمار مبتالیان کرونا دوباره از سه هزار تن فراتر رفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،شمار جانباختگان بیماری کووید۱۹
در کشــور به  ۲۳هزار و  ۹۵۲نفر رسید و  ۲۸استان همچنان در
وضعیت قرمز یا زرد کرونا هستند.
سیما سادات الری درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس
کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این ویروس افزود :از روز
پنج شنبه تا روز جمعه  ۲۸شهریور  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ،سه هزار و  ۴۹بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشــور شناسایی شد و هزار و  ۵۹۳نفر بستری شدند .با این
حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۴۱۶هزار و ۱۹۸
نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۳۵۵هزار و
 ۵۰۵نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین  ۳۸۶۹نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون سه میلیون و ۶۹۱
هزار و  ۳۹۹آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.
الری با اعالم اینکه  ۱۳اســتان در وضعیت قرمز و  ۱۵استان در
وضعیت هشدار کرونا قرار دارند ،افزود :بر اساس آخرین اطالعات
کرونا در کشور ،استانهای تهران ،مازندران ،گیالن ،قم ،اصفهان،
خراســان رضوی ،آذربایجان شــرقی ،کرمان ،خراسان شمالی،
سمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.همچنین
استانهای آذربایجان غربی ،البرز ،فارس ،لرستان ،هرمزگان ،اردبیل،
رییسجمهوری با بیان اینکه به رغم همه فشارهای اقتصادی روند
توسعه بهداشت و درمان در سال  ۹۹رو به افزایش بوده است ،گفت:
این روند نه تنها کاهش نیافته بلکه امســال و ماههای نخست سال
آینده مصمم هستیم بیش از  ۱۰هزار تخت بیمارستانی را افتتاح کنیم.
به گزارش ایرنا ،حسن روحانی در مراسم بهرهبرداری از طرحهای
ملی و زیر بنایی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی و
همچنین هالل احمر در بیســت و چهارمین هفته افتتاح طرحهای
بزرگ ملی افزود :بســیار خوشحالم که امروز طرحهایی انجام شد
که موجب رفاه و آســایش مردم می شــود ،به ویژه در این شرایط
خاص که ما در حال مقابله و جنگ با یک ویروس خطرناک به نام
کروناهستیم.
رییس جمهوری ادامه داد :همانطور که وزیر بهداشت و درمان قول
داده بود که تا پایان امسال و ماههای اولیه سال آینده بیش از  ۱۰هزار
تخت بیمارستانی را افتتاح کنیم ،امروز این طرح ها را افتتاح کردیم.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در کشــور به طور معمول،
یک هزار و  ۴۰۰طرح در ســال به افتتاح می رســیده است ،گفت:
امسال در رقم افتتاحها بهرغم وجود فشارهای اقتصادی به عدد بسیار
خوبی رسیدیم.
روحانی با بیان اینکه این افتتاحها درحالی صورت گرفته که بیش از
روزها و ماههای قبل نیاز به تختهای بیمارستانی احساس میشود،
افزود :افتتاح هشت طرح مهم بیمارستانی و درمانی در یک روز نشانه
این است که دولت همچنان طرح تحول سالمت را به عنوان اولویت
مهم دنبال می کند.
رییس جمهوری افزود :به نظر من یکی از افتخارات دولت یازدهم و
دوازدهم که در تاریخ این کشور باقی خواهد ماند تالش پیگیر دولت،
بخش خصوصی و همه مردم برای ساخت و تجهیز بیمارستانها بوده
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بوشهر ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان جنوبی ،مرکزی،
ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،گلســتان و خوزستان در وضعیت
هشدار قرار دارند.
وی گفت :اپیدمی کرونا در تاریخ بشــر بی سابقه است .تاکنون
بیش از  ۳۰میلیون نفر به صورت قطعی به این ویروس مبتال شده
و بیش از  ۹۵۰هزار نفر بر اثر بیماری کووید ۱۹در دنیا جان خود
را از دست داده اند .همه گیری این بیماری همچنان رو به شتاب
است و تنها راه پیشگیری و مهار این بیماری رعایت فاصله گذاری
اجتماعی ،استفاده از ماسک و شست و شوی مداوم دست هاست.
حریرچی :کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی است
معاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی با بیان
اینکه دیگر رنگبندی کرونایی معنایی ندارد ،گفت :نارنجی و زرد
نداریم ،کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد.
ایرج حریرچی طی گفتوگوی خبری اظهار داشت :در صورت
ادامه این روند آمار کشــتههای کرونا به  ۴۵هزار نفر هم خواهد
رســید .وی با بیان اینکه انفجار کرونایی در برخی شهرها اتفاق
افتاده اســت ،افزود :در شــهر تبریز از زیر  ۴۰بستری روزانه به
 ۱۶۰بســتری رسیده ایم و در قم نیز از  ۱۰بستری روزانه به ۱۶۰
بستریرسیدیم.
معاونکل وزارت بهداشــت یادآوری کرد :درصورت استفاده ۹۵
درصدی از ماســک و کاهش  ۵۰درصــدی ترددها میزان مرگ
کاهش خواهد یافت.

روحانی:

بیش از  ۱۰هزار تخت بیمارستانی افتتاح میشود

اســت .وی خاطر نشان کرد :اگر ما بازسازی و نوسازی تختهای
بیمارستانی و همچنین ایجاد تختها را در کنار هم قرار دهیم ،متوجه
می شــویم که به اندازه کل کار درمانی انجام شــده در طول تاریخ
ایران تا ســال  ،۹۲در این  ۸ -۷سال کار انجام شده است که تکمیل
نیز خواهد شد.
روحانی با بیان اینکه همه ما میدانیم که تجهیزات ،تخت ،بیمارستان
و وسایل تشخیصی ،همه فرع هستند ،گفت :آنچه در بخش درمان
مهم بوده و اهمیت دارد ،بخش نیروی انسانی یعنی پزشکان مجرب،
پرستاران ،بخشهای پیراپزشکی و بخشهای دیگر درمان است.
رییس جمهوری افزود :این نیروی انسانی است که خوب میفهمد،
خــوب درس میخواند و مهارت پیدا میکند و در روز ســختی،
فداکاری میکند و خود را آماده میکند تا مردم ســالم باشــند ،اما
خودش رنج و زحمت را متقبل میشود و حتی جان خودش را فدا
میکند .رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد :به همه پرستاران ،پزشکان
و همه کادر درمانی درود میفرستیم و همچنین عالی ترین درجات را
طلب می کنیم برای همه شهیدانی که در این دوره هفت ماهه ،جان
عزیز خودشان را فدای سالمت ملت عزیز ما کردند.
رییس جمهوری با بیان اینکه ما امروز در کنار سختافزارها شاهد
یک تحول بزرگ در بخش درمان و بهداشــت هستیم ،گفت :من
بیمارســتان ،تخت ،مراقبتهای ویژه و تجهیــزات و همه را جزو
ســختافزار میدانم و آنچه مهم اســت فناوریهــا ،دانش و علم
است که دانشگاههای علوم پزشکی ،مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای

چهارسویسیاست
وزیر امور خارجه روسیه:

تحریم ایران بی فایده است

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران بیفایده است و هیچگاه
موثر نبوده و همینک نیز تاثیر ندارد.
سرگئی الوروف در گفت وگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک خاطرنشان کرد :دولت آمریکا
در سالهای اخیر علیه ایران دست به سیاه نمایی زده است و این کشور را مساله اصلی کل منطقه
(خاورمیانه) و نیز سایر مناطق جهان می خواند.
وزیر خارجه روسیه گفت :آمریکا سعی دارد تمام گفت وگوهای درباره مسائل خاورمیانه و
شمال آفریقا را بر اساس ضدایرانی بنا کند.
وی ادامه داد :اوال این اقدام بیفایده و فاقد دورنما است زیرا که مسائل را می توان بصورت پایدار
و مطمئن فقط از راه توافق بین همه شرکت کنندگان حل و فصل کرد.
الوروف افزود :اما همه فلسفه سیاست های کنونی آمریکا بر این پایه استوار شده است که ایران
را باید مرکز همه تالش ها برای بازدارندگی و مجازات قرار داد و تغییر حکومت ایران سرانجام
این امکان را خواهد داد که منطقه نفس آرام بکشد.
وزیر خارجه روسیه تصریح کرد :این مسیر منتهی به بن بست است .تحریم هایی را که با ان می
خواهند ایران را از پای دراورند هیچگاه موثر نبوده و همینک نیز موثر نخواهد بود.
کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با ایرنا مطرح کرد:

آمریکا با تهدید شرکای برجام اهداف خود را پیگیری میکند

کارشــناس روابط بینالملل با بیان اینکه بخشی از رفتارهای آمریکاییها در مورد «مکانیسم
ماشــه» بلوف است ،گفت :ممکن است آمریکا با رایزنیهای محرمانه و یا تهدید اقتصادی
شرکای برجام بخواهد اهداف خود را پیگیری کند.
«علی بیگدلی» در گفتوگو با ایرنا با اشاره به تالشهای آمریکا برای بازگرداندن تحریمها
علیه ایران اظهار کرد :قبل از اینکه مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کند که تا ۲۳
سپتامبر «مکانیسم ماشه» را اجرایی خواهد کرد ،اتحادیه اروپا با این نظر آمریکا اعالم مخالفت
میکرد ،ولی در روزهای اخیر بعضا شاهد تغییر موضع برخی از رهبران اروپا بودیم.
کارشناس روابط بینالملل افزود :به طور مثال وزیر دفاع انگلیس گفته در مورد مکانیسم ماشه
باید تجدیدنظر کنیم .آلمان هم با لحنی مالیمتر از انگلیس چنین نظری دارد ،بنابراین مقداری
نسبت به روزی که پمپئو اعالم کرد مکانیسم ماشه را فعال میکند و کشورهای اروپایی مخالف
بودند وضعیت و شــرایط تغییر کرده است .این تغییر رویکرد یا ناشی از دیپلماسی محرمانه
آمریکا با کشورهای اروپایی است یا دالیل دیگری دارد.
بیگدلی خاطرنشان کرد :هنوز مشخص نیســت آمریکا از چه ابزارهایی برای اجرایی کردن
مکانیسم ماشه میخواهد استفاده کند .لذا این موضوع در حالت گنگی قرار دارد و نمیتوانیم
در اینباره اظهارنظر قطعی کنیم ولی تغییر موضع کشورهای اروپایی نسبت به اجرایی کردن
مکانیسم ماشه توسط آمریکا این اواخر به گوش میرسد.
وی در خصوص مکانیســم پیشبینی شده در برجام برای حل اختالف بین اعضا ،گفت :در
توافق برجام کمیسیون مشترکی پیشبینی شده است اگر هر کدام از کشورهای عضو از تعهد
خود عدول کند در مرحله اول کارشناســان ،مرحله دوم معاونــان وزیر و در نهایت وزرای
خارجه آن کشورها دورهم مینشینند ،اگر اختالف حل نشد یک تا سه ماه بعد از آن هر عضو
میتواند تقاضا کند که به شــرایط قبل از برجام برگردند که البته در مورد آمریکا چون عضو
برجام نیست ،صدق نمیکند .این کارشناس مسائل بینالمللی اظهار داشت :آمریکا اعالم کرده
به تنهایی مکانیسم ماشه را فعال میکند ولی معلوم نیست چگونه و با چه ابزاری قصد دارد
این کار را انجام دهد .شاید یکی از راههای آمریکا تهدید اقتصادی اروپا ،چین و روسیه باشد.
حداقل این موضوع روشن است که از بعد جنگ جهانی  ۲۸درصد صنایع و اقتصاد اروپا توسط
سرمایهگذاران و تکنولوژی آمریکا اداره میشود و در اختیار آمریکاییها است .بیگدلی بیان کرد:
بحث اصلی این است که بدانیم آمریکا در حال انجام چه کارهای محرمانهای است .اگر در ایران
افرادی میگویند مکانیسم ماشه وجود ندارد ،اشتباه میکنند ولی برای آمریکا اجرای آن مشکل
اســت چون آمریکا از برجام خارج شده است .وی اظهار داشت :اگر آمریکا از برجام خارج
نمیشد تحریمها به طور اتوماتیک بر میگشت ولی چون آمریکا از آن خارج شده است حتم ًا
نیاز به شیوهها و رایزنیهای پشت پرده با دیگر کشورها دارد .وی یادآور شد :از آنجا که پمپئو
اعالم کرده اگر شده به تنهایی این کار را انجام میدهیم و احتیاج به دیگر کشورها نداریم ،حاکی
از این است که در حال استفاده از ابزارهایی مثل تحریم یا وضع سنگین تعرفههای گمرکی بر
کاالهای اروپایی ،چینی و روسی هستند و میخواهند آنها را تحت فشار قرار دهند ولی هنوز
دقیقا مشخص نیست تا  ۲۳سپتامبر چه اتفاقی خواهد افتاد.

دانشبنیان ما میسازند که بخش نرمافزاری را تشکیل می دهد.
روحانــی ادامــه داد :امروز در زمینه کرونا به طور شــبانهروزی در
کشور ،در یک بخش برای درمان بیماران و در بخش دیگر در زمینه
تحقیقات ،هم برای داروی شفابخش که در آینده در اختیار پزشکان
قرار گیرد و هم واکسن مورد نظر که میتواند از عزیزان ما در سراسر
کشور حراست و حفاظت کند ،تالش میشود.
رییــس دولت تدبیر و امید با قدردانی از هالل احمر کشــور اظهار
داشــت :امروز ۱۴۰۰خانه هالل افتتاح شد و رییس جمعیت هالل
احمــر قــول داد در پایان دولت ،پنج هزار خانه هالل در سراســر
کشــور افتتاح شــود که برای امداد و نجات ،برای روز مبادا و برای
حوادث غیرمترقبه بســیار مهم هستند .رییس دولت تدبیر و امید
با بیان اینکه همه مردم باید آماده باشند ،اضافه کرد :این موضوع که
وضعیت انبارهای هالل احمر در حال حاضر خوب اســت جای
قدردانی دارد چرا که برای شــرایط بحرانی که ممکن اســت با آن
مواجه شــویم انبارهای هالل احمر باید همیشه تجهیز و پر باشند.
وی با بیان اینکه همه مردم ما باید آماده باشند ،افزود :اگر خانههای
هالل احمر در سراسر کشور بتوانند آموزشهای ابتدایی ،آموزشهای
الزم و کمکهــای اولیه را به مردم به ویژه جوانها ،دانشــجویان و
دانشآموزان آموزش بدهد ،مردم در روز سختی ،مجهز و آماده می
شوند .رییس جمهوری خاطر نشان کرد :بدین ترتیب ،در صورت
قوع مشکل ،قبل از اینکه نیروهای رسمی امدادگر برسند همه مردم
روستا و شهر به عنوان امدادگر وارد صحنه میشوند و کمک میکنند.

روحانی اظهار داشــت :من مجددا تاکید میکنم اردوگاههای هالل،
برای جوانان در فصل تابستان ،کاری انجام دهند .جوانان در اردوهای
تابستانی آنچه که الزم است را بیاموزند ،به مهارتهای الزم در زمینه
امداد و نجات در شرایط خاصی که برای کشور پیش میآید ،کام ً
ال
مجهز شــوند .رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد :همچنین این
اردوگاهها میتوانند برای جوانهای ما نشاط ایجاد کرده و جوانها را
با برخی از وظایف آشنا کنند.
مهارتآموزی در زمینه بهداشت برای مردم مهم و ضروری
است
رییس جمهوری مهارت آموزی در زمینه بهداشت را برای مردم مهم
و ضروری دانســت و تصریح کرد :آنچه که میتواند کشور و مردم
را از بیماری مصون کند ،کارهای بســیار سادهای است که آدم باور
نمیکند .روحانی ادامه داد :اینکه آدم غذا را به موقع و به اندازه خورده
و استراحت او به اندازه الزم باشد و بهداشت را مراعات کرده و در
تابستان و زمستان آنچه الزم است برای حفظ جسم ،جان ،معنویت و
روح خودش به کار ببندد ،ساده و مهم است.
وی با بیان اینکه منظور از سالمت فقط سالمت جسم نیست بلکه
سالمت روان ،سالمت معنویت ،اخالق و نشاط است ،خاطر نشان
کرد :آنهایی که دارای نشاط هستند قدرت جسمی آنها نیز در برابر
بیماری بیشــتر بوده و به خوبی میتواننــد در برابر بیماری از خود
مراقبــت کنند .رییس دولت تدبیر و امید با ابراز امیدواری از اینکه
در روزهای ســخت فصل پاییز که همزمان با شیوع آنفلوآنزا است،
کشور به خوبی از این شرایط عبور کند ،یادآورشد :خداوند ما را در
فصل پاییز و زمستان یاری کند که در کنار بیماری کرونا و احتماالً
آنفوالنزا و مشکالت دیگری که داریم ،بتوانیم این روزهای سخت
را سپری کنیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در گفت وگوی تلفنی با قائم مقام وزارت کشور ترکیه:

با برهم زنندگان روابط ایران و ترکیه مماشات نمیکنیم

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه
نیازمند تقویت همکاری و مشارکت برای مبارزه
با همه عوامل برهم زننده نظم و امنیت در جدار
مرز مشترک ایران و ترکیه و هستیم ،گفت :ایران
در مقابله با عوامل تروریســت منطقه که درصدد
برهم زدن روابط دوســتانه دو کشــور هستند،
مماشات نمی کند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور،
«حسین ذوالفقاری» در تماس تلفنی با «محترم
اینجه» قائم مقام وزارت کشور جمهوری ترکیه
در خصــوص آخرین تحوالت منطقه گفت وگو
کرد.
وی در این گفت وگو با بیان اینکه همکاریهای
نزدیــک ایــران و ترکیــه مانع از سوءاســتفاده
تروریســتها و برهم زنندگان نظم و آرامش دو
کشــور خواهد شــد ،عنوان کرد :اقتدار امنیتی و
نظامی جمهوری اســامی ایران پیامی روشــنی
اســت برای همه جنایتکاران کــه علیه امنیت و
منافع دو کشور اقدام می کنند.
ذوالفقاری تصریح کــرد :همانگونه که در بیانیه
پایانی گفت وگوی ویدیو کنفرانســی رییســان
جمهوری دو کشــور ذیل نشست شورای عالی
راهبردی ایران و ترکیه نیز اشــاره کرد ،دو کشور
نیازمند تقویت همکاریهای دو جانبه و تعریف
مکانیســم مشــارکتی در جهت مبارزه با تمامی
عوامــل برهم زننده نظــم و امنیت در جدار مرز
مشترک هستند.

در مبارزه با تروریسم وجرائم سازمان یافته
جدی هستیم
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران در پایش
نقاط مرزی مشــترک و مقابله با عوامل تروریســت
منطقــه که درصــدد برهم زدن روابط دوســتانه دو
کشــور هستند ،مماشــات نمیکند ،افزود :به کشور
دوست و برادر ترکیه اطمینان میدهیم که در مبارزه
با تروریسم ،جرائم ســازمان یافته ،قاچاق سالح و
مهمات و قاچاق انسان جدی هستیم.
درخواست برقراری محدود پروازهای مستقیم
ایران و ترکیه
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور همچنین به
برخی مشکالت بوجود آمده کنسولی بویژه در دوران
بحران بیماری کووید  ۱۹اشاره کرد و گفت :متاسفانه
توقف پروازهای مستقیم بین دو کشور مشکالتی را
بــرای افرادی که ضرورت ســفر دارند ،ایجاد کرده
است؛ همچنین بر اساس برخی گزارشات ،جمعی از
اتباع ترک فعال در مباحث تجاری ،بازرگانی و صنایع
به دلیل بروز بحران همه گیری ویروس کرونا قادر به
سفر به ایران نبوده که این موضوع موجب گلهمندی
برخی از مدیران صنایع و کارخانجات کشــور شده
است .وی افزود :از دوستان ترکیهای خود درخواست
می کنیم که با اعمال قوانین پروتکل بهداشتی نسبت
به راهاندازی محدود پروازهای مستقیم بین دو کشور
و نیز ارائه تســهیالت ویژه تردد به آن دسته از اتباع
ترک فعال در موضوعات تجاری ،صنایع و بازرگانی
که قصد ورود به جمهوری اســامی ایران را دارند،

نهایت مساعدت کنسولی را داشته باشد.
برقراری پرواز میان ایران و ترکیه را در جلسه شورای
ملی بهداشت ترکیه پیگیری میکنم
قائم مقام وزارت کشــور جمهوری ترکیه نیز در این
گفت وگوی تلفنی ،با اشاره به نشست اخیر شورای
عالی راهبــردی ایران و ترکیه که به میزبانی تهران و
به شکل ویدیو کنفرانس برگزار شد ،گفت :امیدوارم
نتایج برگزاری چنین نشست هایی به تقویت هرچه
بیشــتر همکاریهای دو جانبه دو کشور به ویژه در
زمینــه تامین امنیت رفاه و آســایش دو ملت منتهی
شود.
«محترم اینجه» با تشــکر از عملیــات نظامی اخیر
جمهوری اســامی ایران علیه مواضع گروهکهای
تروریســت عنوان کــرد :امیدوارم با تــداوم چنین
عملیاتهایــی هدف دولت هــای متخاصم در بی
ثبات ســازی منطقه و از بین بردن ارتباط دو کشور
با استفاده ابزاری از گروهکهای معاند و تروریست
خنثی شود.
وی با تشــکر مجدد از قاطعیت جمهوری اسالمی
ایران در مبارزه با عوامل تروریسم و برهم زننده نظم
و امنیت دو کشــور ،وعده داد که موضوع برقراری
پروازهای بین دو کشــور را در جلسه شورای ملی
بهداشت ترکیه مطرح و پیگیری کند.
در پایــان ایــن گفتوگوی تلفنــی ،دو طرف ابراز
امیدواری کردند با رفع بحران ویروس کرونا در اسرع
وقت نسبت به برگزاری دور جدید نشست کارگروه
مشترک امنیتی اقدام کند.

وزیر امور خارجه انگلیس

برجام در غیاب توافق جایگزین ،به قوت خود باقی میماند

وزیر امور خارجه انگلیس که در واشــنگتن بهســر
میبرد به اختالف نظر دو کشــور دربــاره برجام و
بازگرداندن تحریمها علیه ایران اشــاره کرد و افزود
که توافق هستهای تا زمانی که پیمان جدیدی با ایران
منعقد نشود به قوت خود باقی میماند.
به گزارش ایرنــا« ،دومینیک راب» در اندیشــکده
شــورای آتالنتیک آمریکا یادآورشد که دولت لندن
برجام را دور نخواهد انداخت.
وی این مطلب را در پاسخ به پرسشی پیرامون موضع
انگلیس در قبــال تالش آمریکا بــرای بهکارگیری
مکانیسم ماشه در برجام و برگرداندن تحریمها علیه
ایران بیان کرد.
وزیر خارجه انگلیس مدعی شــد کــه لندن در کنار
آمریکا و شــرکای اروپایی ،تحمل دستیابی ایران به
سالح هســتهای را ندارد و از برنامه دونالد ترامپ و
ابتکار امانوئل مکرون برای وســیعتر کردن توافق با
ایران حمایت میکند.
وی با ایــن حال اهمیت حفظ برجــام را در غیاب
چنین توافقی مورد تاکید قــرار داد و افزود :این یک
تفاوت جزئی [با آمریکا] درباره استفاده از ابزارها در
قبال ایران اســت و در نهایت در خصوص اهداف،

با واشنگتن کامال متحد هســتیم و کنار آمریکا شانه
بهشانه میایستیم.
رئیس دستگاه دیپلماســی انگلیس سه شنبه گذشته
در کمتــر از  ۵۰روز مانــده به انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا برای گفــت و گو با مقامات کاخ
سفید و شخصیتهای برجسته حزب دموکرات راهی
واشنگتن شــد .او در این مدت با همتای آمریکایی،
معاون رئیس جمهوری و اعضای کنگره آمریکا دیدار
کرده است.
وی روز چهارشــنبه در جریان دیــدارش با «مایک
پمپئو» وزیر خارجــه آمریکا تصریح کرد که موضع
لنــدن درباره برجام و دالیل حفظ آن کامال روشــن
است.
راب در نشســت خبری مشــترک با پمپئو افزود :درِ
دیپلماتیک برای مذاکره با ایران در مسیر مسالمتآمیز
باز است و تصمیم گیری درباره انتخاب آن ،به عهده
مقامات تهران است.
وزیر خارجه انگلیس درباره موضع سه کشور اروپایی
در قبال مکانیسم ماشه و آیا همچنان بر آن نظر هستند
هم گفت :ما درباره آنچه که فعالیتهای بیثباتکننده
ایــران در منطقه و تهدیدهــای آن خواند ،با آمریکا

نگرانی مشترک داریم.
وی با این حال تصریــح کرد که موضع لندن درباره
بهکارگیری مکانیسم ماشه با آمریکا متفاوت است.
مخالفت انگلیس با موضع آمریکا در حالی است که
مایک پمپئو وزیر خارجه ترامپ در همین نشســت
نشان داد آمریکا قرار است به طور یکجانبه برای آنچه
که بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل مینامد ،اقدام
کند.
ترامپ در اردیبهشتماه ســال  ۱۳۹۷کشورش را از
برجام خارج کرد و به مشــارکت واشــنگتن در این
توافق پایان داد .او سپس همه تحریمهای رفع شده به
واسطه این توافق را علیه ملت ایران بازگرداند؛ اقدامی
که خــاف قوانین بینالمللی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت در تایید برجام بود.
وزیر امور خارجه آمریکا اصرار دارد که واشــنگتن
مکانیسم ماشــه در قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت
را با نامهای که ماه گذشــته به این شــورا داده ،فعال
کرده است .اما کشــورهای اروپایی به همراه چین و
روســیه و همچنین ریاست این شورا تاکید دارند که
این مکانیسم فعال نشده ،چرا که ایاالت متحده دیگر
مشارکتکننده برجام به شمار نمیرود.

سال رونق تولید به پایان رسید و اینک در نیمه سال جهش تولید قرار گرفته ایم .اما در شرایطی که
اخیرا ً بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را در بهار سال جاری منفی  3/5درصد اعالم کرد ،صحبت
از رونق و جهش تولید چه معنا و جایگاهی دارد؟ حال که کشور هم در صحنه بین المللی و هم
در داخل با چالش های اقتصادی جدی مواجه است ،ای کاش به اهمیت حمایت واقعی از فعالیت
های اقتصادی به ویژه در عرصه تولید پی برده و اقتصاد کشور را از ادامه حرکت در سراشیبی سقوط
نجات می دادیم.
در همه کشــورها بار سنگین سیاســت گذاری اقتصادی بر دوش بانک مرکزی نهاده شده و رشد
اقتصادی از اولویت های اصلی به شمار می رود .در سایه رشد اقتصادی ،اشتغال ایجاد شده ،درآمد
دولت افزایش یافته و در نهایت ســفره ملت بزرگ می شود .اما چند سالیست که خبری از رشد
نیست و اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است .بدین ترتیب ملت هر روز فقیر و فقیرتر شده و
صد البته فقط آمریکای جنایتکار و ویروس کرونا مسئول این نابسامانی اقتصادی اند و ما خودمان
هیچ گناهی نداریم.
بله دوستان ،اقتصاد کشور به این دلیل در سراشیبی سقوط قرار گرفته که بانک مرکزی به بزرگترین
مانع برای جهش تولید تبدیل شده است .کارشناسان اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که اقتصاد
کشور تنها در صورت برخورداری از شبکه بانکی فعال ،پویا و توسعه محور می تواند در مسیر رشد
قرار گیرد ولی شاهد آن هستیم که بانک مرکزی یعنی همان ارگانی که قرار است سکان دار توسعه
اقتصادی کشور باشد ،خود به مانع اصلی تبدیل شده است .بانک مرکزی دانسته یا ندانسته ،شبکه
بانکی را به حال خود رها کرده و نظاره گر نواختن تازیانه بر پیکر نحیف تولید و صنعت کشور است.
دکتر محمد علی آذری از مدیران حقوقی باسابقه در شبکه بانکی در مقاله ای می نویسد" ،در این
آشفته بازار ،بانک ها گوی سبقت را از دیگر سازمان ها ربوده و بی محابا در قانون شکنی پیشتازند و
هیچ مقام و مسئولی هم پاسخگو نیست .بانکها در عملکرد خود نه قانون را قبول دارند و نه مصوبات
هیات وزیران ،شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت می کنند .به جرات می
توان اذعان داشت که امروز یکی از عوامل اصلی و مهم کاهش تولید و بیکاری صدها هزار کارگر،
سوء عملکرد سیستم بانکی است" .البته تخلفات بانکها فراتر از آن است که در این نوشتار بگنجد
و چندی پیش پایگاه خبری ندای بی صدا در گزارشی تحت عنوان " نگاهی به  45تخلف بانکی و
سیاست های ربوی و فشار مضاعف بر تولید و اقتصاد ایران " به این موارد پرداخت.
جناب رئیس کل ،میزی که شما امروز پشت آن نشسته اید ،پست سیاسی نیست که با سیاسیون هم
ساز شده و با دادن وعده های سرخرمن ،به اعتبار بانک مرکزی چوب حراج بزنید .شما و شماهای
قبل از شــما به عنوان متهمین ردیف اول باید به ملت ایران پاسخ دهید که چرا اجازه دادید و می
دهید که در محاسبه میزان بدهی ،بانکها نرخ بهره مصوب را رعایت نکنند ،به سپرده گیری اجباری
مبادرت ورزند ،تسهیم به نسبت وجوه واریزی را رعایت نکنند ،اقدام به عقد قراردادهای امهالی برای
دوره های سه ماهه نموده و بهره را به صورت مرکب محاسبه کنند.
جناب رئیس کل ،آینده کشور را توان اقتصادی آن رقم می زند و شما و آنانی که قبل از شما بر این
مسند قرار گرفتند باید به ملت ایران پاسخ دهند که چرا بانک مرکزی در بخشنامه ابالغی در مورد
نرخ بهره به جای اعالم حداکثر نرخ مجاز ،حداقل نرخ بهره را اعالم کرده و سقف را به عهده بانکها
گذاشــت تا با کنار نهادن منافع ملی ،اقتصاد کشور را به نابودی بکشانند! وقتی هم که در سال 95
اصالحیه ای در این مورد ابالغ کردید ،تکلیف سالهای قبل از آن را معلوم نکرده و اجازه دادید شبکه
بانکی به سالخی تولید ادامه دهد .بانک مرکزی باید به ملت ایران پاسخ دهد که چرا به بانکها اجازه
می دهد چنانچه تسهیم به نسبت در قرارداد قید نشده باشد ،الزامی به اجرای آن نداشته و چشم خود
را بر روی نرخ بهره باالی  50درصد می بندد .در کجای دنیا با داشتن چنین بانک مرکزی و نرخ بهره
برای فعالیت های تولیدی اقتصادی قوی و مقاومتی شکل گرفته که ما دومی باشیم؟
جناب رئیس کل ،آشی که شما و آشپزان قبل از شما پختند آن قدر شور شده که اخیرا ً قوه قضائیه پا به
میدان نهاده و در گام اول به صورت بخشنامه رئیس قوه و سپس با ابالغ رای وحدت رویه به قضات
سراسر کشور ابالغ کرده که در صدور احکام قضایی قراردادها را کنار نهاده و قوانین پولی و بانکی
را مالک قرار دهند .چرا باید کار را به جایی برسانید که پای قوه قضائیه به ماجرا کشیده شود؟ امروز
هم که شما در برج عاج نشسته اید بانکها از ارائه هر گونه خدمات بانکی وحتی یک نسخه از قرارداد
و یا گردش حساب به تولید کنندگانی که برای احقاق حقوق خود به محاکم قضایی مراجعه کرده
اند ،امتناع می ورزند و شما به معاونت نظارت بر عملکرد بانکهایتان دل خوش کرده اید! عملکرد
معاونت نظارت بانک مرکزی دقیق ًا مثل دفتر هماهنگی وزارت آموزش و پرورش است که جمعه
شبی مسئول آن در صدا و سیما اعالم کرد فردا صبح والدین  15میلیون دانش آموز به مدرسه زنگ
بزنند و بپرسند که فرزندانشان به مدرسه بروند یا نروند!
جناب رئیس کل ،ارزیابی جامعه در مورد بانک مرکزی از دو حالت خارج نیست که یکی بد است
و دیگری بدتر .عده ای ترک تازی شبکه بانکی را ناشی از ناتوانی مدیریتی بانک مرکزی دانسته که
متاسفانه در بخش دولتی امری رایج بوده و هست .اما بخش بزرگی از جامعه مساله را فراتر از این
دیده و بر این باورند که شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی با در آمیختن قدرت سیاسی و ثروت،
بانک مرکزی را به زیر سلطه خود کشانده و دستشان در یک کاسه است!
و باالخــره جناب رئیس کل ،جایگاه بانک مرکزی فراتر از آن اســت که اجازه دهید دولت از آن
استفاده ابزاری کند و با چاپ پول امکان تداوم بی بند و باری مالی دولت را برای چند صباحی دیگر
فراهم آورده و در این مسیر منافع ملی را زیر پا نهید .در ماه های اخیر که شاهد افزایش نرخ ارز و
قیمت سکه ،طال و همه چیز دیگر هستیم ،جنابعالی مرتب ًا به مردم وعده دادید که این شرایط موقتی
است و به زودی همه چیز گل و بلبل می شود .البته این وعده های تو خالی دیگر نزد ملت ارزشی
نداشــته و تنها نتیجه آن به باد دادن ذره ای اعتبار باقی مانده از میز رئیس کل بانک مرکزی کشور
است .ملت ایران در باالی رای صادره برای شما و شماهای قبل از شما ،این بیت از شیخ شیراز را
خواهد نوشت که فرمود،
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

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
گســترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام ارزشی و فکری حقمدارانه
و آزاداندیشــانه مقدور نیست .متن کامل منشور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در سه محور
حقوق ،خط قرمزها ،و رویهها تنظیم شــده ،و در  16بنـ�د در آدرس http://jahaneghtesad.
 com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

