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جهاناقتصاد

سال بیست و نهم
شماره ۷۴12

سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد:

هجمه سنگین کووید  ۱۹و آنفلوآنزا در پاییز

سخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون ۴۶۴
هزار و  ۵۹۶نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند.
سیما ســادات الری درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و
موارد فوت ناشی از ابتال به کووید  ۱۹در کشور بیان کرد :از روز پنج شنبه تا
روز جمعه  ۱۱مهر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،سه هزار
و  ۵۵۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و
 ۴۴۳نفر از آنها بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۴۶۴هزار و  ۵۹۶نفر رسید.
وی ادامه داد :متاســفانه در طول این مدت ۱۸۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۲۶هزار و ۵۶۷
نفر رسید.
الری گفت :خوشبختانه تاکنون  ۳۸۵هزار و  ۲۶۴نفر از بیماران ،بهبود یافته
یا از بیمارســتانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۱۳۷نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری افزود :تاکنــون چهار میلیون و  ۶۷هزار و  ۸۶۱آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد :اســتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشــهر ،زنجان ،ایالم ،خراســان رضوی،
مازندران ،چهارمحال و بختیــاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان،
خراســان شــمالی ،همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند .استانهای
کردستان ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

همراهی آنفلوآنزا و کرونا در پاییز
ســخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد :چند روزی است که از فصل پاییز
میگذرد و به طور معمول زمان بیماری آنفلوآنزا فرا رسیده است .پیش بینی
اینکه پاییز و زمستان امسال با کووید  ۱۹چگونه خواهد بود پیچیده است،
ولی بر اساس آنچه ما در مورد رفتار ویروسهای دیگر میدانیم احتمال و
نگرانی زیادی برای شیوع گستردهتر بیماری طی ماههای آینده وجود دارد.
وی ادامه داد :ما در فصل ســرما بیشــتر در خانه و محیط بســته میمانیم،
پنجرهها بســته اســت و در نتیجه تهویه هوا به خوبی صورت نمیگیرد و
همه این موارد میتواند به شــیوع گستردهتر بیماری کمک کند .البته به نظر
میرسد تغییر در الگوی رفتاری مردم جهان در جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا مانند شستوشوی بیشتر دستها ،پوشاندن صورت با ماسک و حفظ
فاصله گذاری ،بر پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوآنزا تاثیر بهسزایی خواهد
گذاشت و تجربه کشــورهای نیمکره جنوبی این موضوع را تایید میکند،
ولی در مورد تکرار این تجربه در کشــورهای نیمکره شــمالی نمیتوان به
قطعیــت نظر داد و به طور کل برآورد ما و همکارانمان این اســت که در
فصل پاییز و زمســتان شاهد هجمه نسبتا سنگین و همزمان بیماری کووید
 ۱۹و آنفلوآنزا باشیم.
الری بیان کرد :بنابراین رعایت پروتکلهای بهداشتی در هفتهها و ماههای
آتی اهمیت دو چندان خواهد داشت و امیدواریم با تقویت مسئولیت پذیری
اجتماعی مردم کشــورمان در رعایت توصیههای بهداشــتی شاهد گذر از
روزهای سخت پیش رو با کمترین تجربه بیماری و مرگ و میر ناشی از آن،
در کشور عزیزمان باشیم.

واعظی:

عدد و رقمها از جهش اقتصاد دانشبنیان در کشور حکایت دارد
رییس دفتر رییس جمهوری با یادآوری نقش شــرکتهای
دانشبنیان در تامین نیازهای بهداشــتی و درمانی کشور در
شرایط شــیوع بیماری کرونا گفت :عدد و رقمها از جهش
اقتصاد دانشبنیان در کشور حکایت دارد.
محمود واعظی روز جمعه طی پیامی که در صفحه شخصی
خود در اینســتاگرام منتشر کرد ،نوشــت :در استراتژیهای
جدید اقتصادی ،محوریت زیســتبوم دانشبنیان یک اصل
است.
وی بــا بیان اینکه از ابتــدای روی کار آمدن دولت تدبیر و
امید ،تقویت شرکتها و توسعه اقتصاد دانشبنیان در دستور
کار قرار گرفت ،افزود :خوشحالیم که تالش های بخشهای
مختلف دولت در این حوزه نتایج قابل توجهی به دنبال داشته
و عدد و رقمها از رشدی جهشگونه حکایت دارد.
رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشــان کرد :بخشــی از
کارآمدی شرکتهای دانشبنیان ،در روزهای دشوار بیماری
کرونا نمایان شد .آنجایی که کمبود اقالم بهداشتی و درمانی
همچون ونتیالتور و دستگاه سیتیاسکن حتی قدرتهای
اقتصادی دنیا را دچار چالش کرد ،در کشور ما ،شرکتهای
دانشبنیان به رغم شدیدترین فشارها و تحریمهای اقتصادی،
با تولید این اقالم ما را از واردات بینیاز کردند.
واعظی یادآور شــد :اثربخشی شــرکت های دانش بنیان در

تامین اقالم بهداشــتی دوران شیوع بیماری کرونا ،محصول
اراده و برنامهریــزی دقیق دولت و البته همراهی و عملکرد
حسابشده همه بازیگران موثر زیستبوم فناوری و نوآوری
کشور است.
وی به سخنرانی خود در همایش تبیین نقش شبکه بانکی در
نظام تامین مالی نوآوری کشــور به میزبانی صندوق نوآوری
و شکوفایی ریاستجمهوری در روز پنج شنبه اشاره کرد و
گفت :این صندوق ابزار مهم تامین مالی زیستبوم دانشبنیان
اســت و خوشبختانه در سال های گذشــته عملکرد بسیار
موثری در حمایت از شرکتهای دانشبنیان داشته است.
رییس دفتــر رییس جمهوری ضمن قدردانــی از بازیگران
زیســتبوم نوآوری ،بر ضرورت توسعه و تنوع روشهای
تامین مالی در این زیست بوم تاکید کرد و افزود :در همایش
تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تامین مالی نوآوری کشور ،به
شرکتهای دانشبنیان بزرگ و توسعهیافته پیشنهاد کردم ،در
کنار صندوق نوآوری و معاونت علمی ،بخشی از تامین مالی
شرکتهای فناور را به دوش بکشند تا در توسعه آنها سهیم
باشند .واعظی خطاب به مدیران بانک های کشور گفت :از
بانــک ها می خواهم در رویکرد خود تغییر ایجاد کرده و در
ایدهها و خالقیتهای شرکتهای دانش بنیان و فناور شریک
شوند و بر ثروت خود اضافه کنند.

چهارسویسیاست
وزیرمستعفیصهیونیستها:

دولت اسراییل در آستان فروپاشی است

وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی استعفا داد و اعالم کرد که دولت اسراییل در آستانه
فروپاشــی و انحالل کامل قرار دارد و مادامی که نتانیاهو نخستوزیر باشد اوضاع از
این بهتر نخواهد بود.
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلسطینی ،وزیر گردشــگری رژیم صهیونیستی در
اعتراض به وضعیت جاری در فلسطین اشغالی و ناتوانی دولت نتانیاهو در مدیریت
بحران کرونا استعفا داد.
«اساف زمیر» پس از استعفا تاکید کرد که دولت رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی
و انحالل کامل قرار دارد.
زمیر تصریح کرد :مادامی که نتانیاهو نخســت وزیر باشد ،اوضاع از این بهتر نخواهد
شد.
وی گفت :بیش از این نمیتوانم در دولتی باشم که نخست وزیر آن شخصی غیرقابل
اعتماد است.
در ماههای اخیر معترضان با برگزاری تجمعات هفتگی در نزدیکی محل اقامت نتانیاهو
در قدس خواستار استعفای وی شدند.
فلسطین اشغالی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته شاهد تظاهرات علیه بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود.
بر اساس این گزارش ،بسیاری از معترضان اعالم کردند ،اعمال محدودیتهای جدید
کرونایی در فلســطین اشغالی که از روز پنجشنبه اعمال میشود مانعی برای حضور
اعتراض آمیز آنها در خیابانها و علیه نتانیاهو نخواهد بود.
کنست (پارلمان رژیم صهیونیســتی) روز چهارشنبه با تصویب طرحی ضمن ایجاد
محدودیت برای برگزاری اعتراضات ،خروج از منازل به فاصله بیش از یک کیلومتر
جهت شــرکت در اعتراضها و شکل گیری تجمعها را به حداکثر  ۲۰نفر در فضای
بیرونی محدود کرد که در نهایت موجب خاموشــی تظاهرات هفتگی گســترده در
نزدیکی محل اقامت نتانیاهو میشود.

تشخیص کرونا با یک حسگر جدید

محققان «موسسه فناوری کالیفرنیا» حســگری ابداع کردند که میتواند در کمتر از
 ۱۰دقیقه با بررســی نمونه کمی از بزاق یا خون ،آلودگی فــرد به ویروس کرونا را
تشخیص دهد.
به گزارش پایگاه اینترنتی موسســه فناوری کالیفرنیا ،فناوریهای ثابت شده آزمایش
کووید ۱۹ -معموال ســاعتها یا حتی روزها زمان نیاز دارند تا نتیجه را ارائه دهند.
همچنین این فناوریها به تجهیزات پرهزینه و پیچیدهای نیازمند هستند.
اما اکنون ،محققان موسســه فناوری کالیفرنیا حسگر کم هزینه ای ابداع کرده اند که
با تجزیه و تحلیل ســریع حجم کمی از نمونه بزاق یا خون و بدون نیاز به مشارکت
پزشــک می تواند در مدت  ۱۰دقیقه ابتال به عفونت ناشی از کووید ۱۹-را مشخص
کند .این حسگر امکان تشخیص کرونا در خانه را هم فراهم می سازد.
پیش از این نیز محققان بخش مهندسی پزشکی موسسه فناوری کالیفرنیا ،حسگرهای
بیسیم ابداع کرده بودند که میتوانستند بیماریهایی مانند نقرس را شناسایی کنند
و به بررســی سطح اســترس و ترکیبات خاصی در خون ،بزاق یا عرق بپردازند .این
حســگرها از گرافن و شکل صفحه مانندی از کربن ساخته شدهاند و ساختاری سه
بعدی با منافذ کوچک دارند .این منافذ موجب میشوند که حسگر ،حساسیت و دقت
کافی را برای شناسایی ترکیبات موجود در نمونهها داشته باشد.
ن هایی همراه میشود که نسبت
اما در این حســگر جدید ،ساختارهای گرافن با پادت 
به پروتئینهایی خاص که روی سطح ویروس کرونا وجود دارند ،حساس هستند.
این حسگر جدید که محققان آن را  RapidPlex ۲-SARS-CoVنامیده اند ،حاوی
آنتی بادی ها و پروتیین هایی است که به آن اجازه می دهد وجود ویروس کرونا ،آنتی
بادی های ایجاد شده در بدن برای مبارزه با این ویروس و نشانگرهای شیمایی التهاب
را که شدت وخامت عفونت کووید ۱۹-را نشان می دهند ،تشخیص دهد.
این حســگر تاکنون فقط در آزمایشگاه و روی نمون ه های محدودی از خون و بزاق
ش ها نشان میدهند که دقت حسگر بسیار
آزمایش شده است .اگرچه نتایج این آزمای 
ش هایی در مقیاس بزرگتر و روی
باال اســت اما برای تایید کامل دقت آن باید آزمای 
نمونههای بیشتر صورت گیرد.

اتحادیه اروپا خواستار آتشبس فوری میان ارمنستان
و جمهوری آذربایجان شد

جمعه خبر داد .خبرگزاری تاس تصریح کرد :یک مسئول رسانه
ای وزارت دفاع ارمنستان در صفحه فیس بوک خود نوشت که
عملیات نظامی در مناطق مرزی قرهباغ در صبح جمعه نیز ادامه
داشــته و سیستم های ضدهوایی ارمنستان یک هواپیما و یک
پهپاد جمهوری آذربایجان را منهدم کرده است.
با این وجود وزارت خارجه ارمنستان از آمادگی این کشور برای
همکاری با ســازمان امنیت و همکاری اروپا با هدف برقراری
آتشبس در قرهباغ خبر داد.
پــس از درگیریهای نظامی چند روزه ماه جوالی (اواســط
تیرماه) بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان که منجر
به تلفــات جانی از هر دو طرف شــد ،جنگ لفظی و برخی
تحــرکات دیپلماتیک به تنش در منطقه قفقاز دامن زد و بروز
برخورد نظامی میان این دو کشور را قابل پیشبینی کرده بود.
دو کشور چندین دهه برسر مالکیت منطقه قرهباغ با یکدیگر
اختالف دارند.
در سال  ۱۹۹۴میالدی ،به دنبال درگیری های چهارساله نظامی
دو کشور ،برخی دولت های اروپایی و منطقه برای پایان دادن به
منازعات ارضی میان باکو و ایروان وارد عمل شدند و سرانجام
با میانجیگری گروه مینســک سازمان امنیت و همکاری اروپا،
آتشبس میان طرفین مناقشه برقرار شد اما تالشهای بینالمللی
برای حل مسالمتآمیز این مناقشه تاکنون نتیجهای نداشته است.

نماینده سابق مردم تهران:

طرح اصالح قانون انتخابات عجوالنه و غیرکارشناسی است
تصویب کرده و دســتکم تا اوایل اسفند قانون ابالغ
شود .لذا این عجله موجب تولید یک قانون بد می شود.
وی افزود ۲۰ :اشــکال حقوقی در این طرح وجود دارد
کــه قصد ورود به آن را نــدارم چون وقتی جزییات را
بررسی می کنیم متوجه میشویم با برخی از اصول قانون
اساسی مغایرت دارد .لذا فقط اشکاالت سیاسی این طرح
را میگویم ،زیرا برای بیان اشکاالت حقوقی باید به موارد
و تبصره های زیادی رجوع کرد که مستلزم کار پژوهشی
است نه خبری.
دبیرکل حزب مردم ساالری در تشریح اشکاالت سیاسی
طرح مذکور عنوان کرد :سمت رییس جمهوری پس از
رهبری باالترین مقام کشور است اگر هنوز جمهوریت
نظام و آرا ملت برای ما مفهومی دارد ،این طرح در جهت
تضعیف جمهوریت نظام است و موجب تضعیف سمت
رییس جمهوری میشود.
کواکبیان ،اشــکال دیگر طــرح را بی توجهی به نقش
احزاب قلمداد کرد و گفت :در ســاختار حکومتهای
ریاســتی ،پارلمانی ،نیمه پارلمانی-نیمه ریاســتی ،این
احزاب هستند که مدیریت کشورها را در دست دارند.
در دنیا ،احزاب در انتخابات یا برنده یا بازنده می شوند و
دولت و مجلس را به رقیب واگذار میکنند .در حالی که
در این طرح فرض براین است که هیچ حزبی در کشور
نداریم .لذا این طرح مخالف توسعه سیاسی است.
این فعال اصالح طلب ادامه داد :ســال گذشته در سفر
ل احزاب آن کشــور دیدار
به ترکیه با  ۴نفر از دبیران ک 
داشتم .باید بگویم که از نظر توسعه سیاسی وضع احزاب
ترکیه بسیار خوب اســت .حزب اعتدال و توسعه ۱۵
میلیون عضو و رقیبش  ۲میلیون عضو رسمی دارد .نکته

سوم اینکه با این طرح باید دستگاهی عریض و طویل
درست شود تا بتواند از عهده وظایف تعریف شده در
آن برآید.
کواکبیان خاطرنشان کرد :در طرح آمده که نامزد ریاست
جمهوری و مشاوران او باید در شورای نگهبان آزمون
بدهند یا قید شده که نامزد ریاست جمهوری باید روحیه
جهادی داشته باشد ،چگونه میتوانیم روحیه جهادی را
بسنجیم؟ آیا برای اینکه شخصی را دارای روحیه جهادی
تشخیص دهیم متر و معیاری وجود دارد؟ مثل اینکه گفته
شود شخص باید مهربان باشد.
وی با تاکید بر اینکه اظهار کرد :در این طرح شــرایطی
را از نظر فقهی برای نامزد ریاســت جمهوری در نظر
گرفتهاند که انسان فکر میکند دوستان به دنبال مرجع
تقلید هستند تا رییس اجرایی برای کشور.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی در مورد تاثیر طرح
انتخاباتی مجلس در کیفیت و کمیت مشارکت اظهار کرد:
این طرح ،مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری
را انقباضیتر از انتخابات اســفند  ۹۸مجلس شــورای
اسالمی خواهد کرد و کاهش مشارکت را به دنبال دارد.
دبیرکل حزب مردم ســاالری دربــاره اصطالح رجل
سیاسی گفت :هرچند سخنگوی شورای نگهبان احتمال
احراز صالحیت یک داوطلب زن در انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰را دور از ذهن ندانست ولی
صراحتا میگویم این امر شدنی نیست .اگر ارادهای برای
شناســایی زنان به عنوان رجل سیاســی وجود داشت
به راحتی میشــد جلوی کلمه رجل سیاسی در قانون
اساسی ،در پرانتز بنویســند؛ رجل سیاسی (اعم از زن
و مرد).

بازداشتگاههای مهاجران اتیوپیایی در عربستان همچنان قربانی میگیرد

سازمان عفو بین الملل با انتشــار گزارشی اعالم کرد که
دســتکم سه مهاجر اتیوپیایی در مراکز بازداشت مهاجران
اتیوپیایی در عربستان جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از گزارش مزبور افزود  :هزاران
مهاجر اتیوپیایی در مراکز یاد شــده در شــرایط " دشوار
غیرقابل تصور " بســر می برند به ویژه با توجه به اینکه
بیماری کرونا در این کشور در حال انتشار یافتن است.
ســازمان عفو بین الملل به عنوان یک سازمان غیر دولتی
از ریاض خواست تا مهاجران را آزاد کرده و با هماهنگی
مقامات اتیوپیایی زمینه بازگشت آنها را به کشورشان فراهم
آورد.
« ماری فوریســتیر » پژوهشگر و مشــاور در زمینه امور
پناهجویان و مهاجران در ســازمان عفو بین الملل گفت :
هزاران مهاجر اتیوپیایی که به منظور یافتن زندگی بهتر خانه
های خود را ترک کرده اند با وضعیت دشــواری فراتر از
تصور مواجه شده اند.
فوریستیر مقامات سعودی را تشویق کرد تا " فورا تمامی
مهاجرانی که خودســرانه بازداشت شده اند را آزاد کند یا
شرایط بازداشت شان را بهبود بخشد تا قبل از اینکه شمار
بیشتری از آنها جان خود را از دست دهند".
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت قبل از آنکه عربستان

ما را چه ميشود؟
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

صدراعظم آلمان روز جمعه اعالم کرد که رهبران اتحادیه اروپا
خواستار برقراری آتشبس در سریعترین زمان ممکن در منطقه
قرهباغ شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،آنگال مرکل پس
از نشســت رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل تصریح کرد که
این رهبران در مــورد درگیریهای اخیر جمهوری آذربایجان
با ارمنســتان در قره باغ بحث و تبادل نظر کردند و خواســتار
برقراری آتشبس در این منطقه در سریعترین زمان ممکن می
باشند.
وی افزود :این مسئله مهم اســت که آتشبس در سریعترین
زمان ممکن ایجاد شود .این تنها راه مسالمت آمیز برای حل این
مشکل پیچیده است.
این اظهارات مرکل در حالی مطرح شده است که منابع خبری از
تداوم درگیریها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در صبح
جمعه خبر دادند.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در حالی از ادامه درگیریهای
شــدید با ارمنســتان در روز جمعه خبر داد که وزارت دفاع
ارمنستان نیز اعالم کرد ،نیروی هوایی این کشور یک هواپیمای
جمهوری آذربایجان را منهدم کرده است.
در همین حال خبرگزاری تاس روســیه گزارش داد :ارمنستان
نیز از تداوم درگیریهای مرزی با جمهوری آدربایجان در روز

نماینده ســابق مردم تهران ،تالش مجلس یازدهم برای
اصالح قانون انتخابات را «عجوالنه» و «غیرکارشناسی»
ارزیابی و توصیه کرد :اگر میخواهید کاری انجام دهید،
بروید الیحه جامع انتخابات مجلس دهم را بررسی کنید
که متاســفانه رییس مجلس وقت آن را در دستور کار
قرار نداد.
«مصطفی کواکبیــان» در گفتوگو با ایرنا درباره طرح
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری از ســوی
مجلس یازدهم گفت :طرحی که در کمیسیون شوراها و
امور داخلی مطرح است فقط مختص انتخابات ریاست
جمهوری نیست بلکه انتخابات مجلس شورای اسالمی
و شــوراهای شهر و روستا هم در بر می گیرد .مثال در
اصالحیه انتخابات شــوراها آمده است که یک نفر از
سوی قوه قضاییه در بحث بررسی صالحیت داوطلبان
حضور داشته باشد.
نماینده ســابق مردم تهران در واکنش به اصالح قانون
انتخابات ،خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم گفت:
دولت الیحه جامع اصالح قانون انتخابات را به مجلس
دهم تقدیم کرده بود ،اگر میخواهید کاری انجام دهید
بروید آن الیحه را مورد بررسی قرار دهید .الیحهای که
متاســفانه رییس مجلس دهم آن را در دستور کار قرار
نداد.
کواکبیــان ،تالش مجلس یازدهم بــرای اصالح قانون
انتخابات را «خیلــی عجوالنه» توصیف کرد و یادآور
شد :این طرح از نظر انشاء و دستور زبان دارای اشکاالت
زیادی اســت و این موضوع نشان میدهد این طرح از
ســوی افراد غیرمتخصص تدوین شــده است .به نظر
میرســد قصد دارند این طرح را تــا آذرماه در صحن

سرمقاله

در سال  ۲۰۱۷حمله خود را علیه مهاجران آغاز کند ،نیم
میلیون اتیوپیایی در عربستان بسر می بردند.
بر اســاس این گزارش ،عربستان از آن سال به بعد ماهانه
تقریبا  ۱۰هزار اتیوپیایی را از این کشور اخراج کرد تا اینکه
اتیوپی در ســال جاری میالدی با توجه به شیوع ویروس
کرونا از ریاض خواســت تا عملیات اخــراج مهاجران
اتیوپیایی را به حال تعلیق درآورد.
روزنامه انگلیسی تلگراف در اوت گذشته مصاحبه هایی
با مهاجران در عربســتان همراه بــا تصاویر و کلیپ های
ویدیویی منتشر کرد که نشان می داد مراکز بازداشت آنان
نیازمند شرایط بهداشتی است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود همچنین " برخورد
خشونت آمیز مقامات سعودی با مهاجران " را محکوم کرده
و نوشت :به عنوان مثال مقامات سعودی به مهاجران دو به
دو با هم دستبند می زنند و آنها را وادار می کنند تا از کف
سلول های خود به عنوان دستشویی استفاده کنند و آنها را
به مدت  ۲۴ســاعت در سلول های شلوغ در شرایط غیر
قابل تحمل نگه می دارد.
بر اساس این گزارش  ،دو تن از بازداشت شدگان گفتند که
با چشمان خود جنازه سه تبعه اتیوپیایی ،یمنی و سومالیایی
را در مرکز بازداشــت " الدایر " واقع در اســتان جازان را

دیده اند.
همه کسانی که سازمان عفو بین الملل با آنها مصاحبه انجام
داده  ،گفتند که در جریان مرگ و میر افرادی در بازداشت
گاه ها قرار دارند.
به گفته مقامات اتیوپی طی سال جاری  ۱۶هزار اتیوپیایی
در مراکز یاد شده در بازداشت بسر می بردند اما تعدادشان
هم اکنون کاهش یافته است.
اتیوپی در نظر دارد دو هزار مهاجر بازداشــت شده را در
اواسط اکتبر به کشورشان انتقال دهد اما آدیس آبابا سعی
دارد باعث نارضایتی ریاض به عنوان یکی از سرمایه گذاران
اصلی در اتیوپی نشود.
یک مهاجر اتیوپیایی در ماه گذشته میالدی در گفت وگو با
خبرگزاری فرانسه توسط تلفن همراه قاچاق شده به درون
مرکز بازداشت در عربستان ابراز داشت که بازداشت شدگان
با شرایط بسیار سختی همچون زندان های شلوغ و پر از
بیماری و کمبود غذا و افزایش یافتن آمار خودکشی مواجه
هستند.
سه مهاجر به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیپلمات های
اتیوپیایی با آنها دیدار کردند و از ایشــان خواســتند تا از
اعتراض های خود نســبت به شــرایط بازداشت دست
بردارند.

شــرايط عجيبي در كشور حاكم است .از يك طرف در حالي كه در  8دوره پياپي منابع رسمي
نرخ رشد اقتصادي را منفي اعالم ميكنند ،رئيس دولت صحبت از افزايش توليد در  5ماه اول
ســال مي كند .از طرف ديگر نمايندگان مجلس مان كه مث ً
هم و غم خود را
ال قرار اســت تمام ّ
صرف آسايش ملت كنند تا مجلس كماكان در راس امور باشد ،سخت مشغول تقسيم غنايم يا
همان خودرو دنا پالس و جدال براي تبديل آن به شاسي بلندند! البته در صحنه بين الملل هم
به موفقيتهاي چشمگيري دست يافتهايم كه از آن جمله ميتوان به نرد عشق باختن اسرائيل با
كشورهاي عربي منطقه اشاره كرد .به لطف محور قراردادن ايدئولوژي در سياست خارجي و كنار
نهادن منافع ملي موفق شده ايم جهان را در مقابل خود بسيج كرده و در انتظار نتيجه انتخابات
رياست جمهوري آمريكا باشيم.
در پي كمترين استقبال از انتخابات دوره يازدهم مجلس در طول عمر جمهوري اسالمي بيم آن
مي رود كه انتخابات رياست جمهوري در سال آتي نيز كم فروغ بوده و مشروعيت نظام به چالش
كشــيده شود .ممكن است بتوان حضور معترضان را با نشان دادن ضرب شتم ،قطع اينترنت و
اقدامات مشابه براي مدتي محدود كنترل كرد ولي مردم را نمي توان به زور به پاي صندوق هاي
راي كشاند .ديگر آن دوران گذشته است كه بخشي از جامعه براي برخورداري از مواهب داشتن
ُمهر شركت در انتخابات در آن مشاركت كند .حضور پرشور مردم در انتخابات مستلزم داشتن
اميد به آينده است .افزايش ساعتي قيمت ارز و سكه و در پي آن تورم لجام گسيخته ،بيكاري و
ركود اقتصادي حاكم موجب شده كه بخش بزرگي از جامعه در روياي گذشته و جدالي سخت
و نابرابر با حال به سر برده و از فردا و فرداهاي پس از آن كام ً
ال نااميد باشد.
در صحنه سياســت نيز در يكي دو ده ه اخير شــاهد آن بوده ايم كه جامعه از سر نااميدي و با
سردرگمي به صورت متناوب يك طيف سياسي را رها كرده و به گروه ديگري پناه مي برد .اما
امروز به عقب نگاه كرده و از خود مي پرسد مگر قرار نبود در دوران  8ساله سازندگي مملكت
ساخته شود ،پس از آن رعايت حقوق شهروندي در الويت قرار گرفته و فضاي سياسي باز شود،
در دوره بعد عدالت اجتماعي برقرار شده و در نهايت با تدبير و اميد پا به بهشت موعود بگذاريم.
در اينجاست كه بر خود نهيب زده و به روياپردازي خاتمه مي دهد .با خود مي گويد اين دفعه
وقت تصفيه حساب است و تصميم مي گيرد كه با عدم شركت در انتخابات مبارزه منفي كند.
اصول گرائي و اصالح طلبي را تنها ابزاري براي تدوام حكمراني تعدادي اندك از خواص بر كل
جامعه دانسته و خود را از بازي كنار مي كشد.
اما چرا كار به اينجا كشيد؟ بي توجهي به خواست و اراده مردم يكي از داليل اصلي آن است كه
متاسفانه هنوز هم ادامه دارد .در زمانه اي كه تعداد كاربران تلگرام به حدود  50ميليون نفر رسيده
چگونــه مي توان باور كرد كه نظام حكمراني آن را فيلتر كند يعني غير قانوني اعالم كند و در
اين وانفسا پاي مردم ساالري را به ميان بكشد .خطاهاي پياپي طي چهار دهه در صحنه اقتصاد،
سياست خارجي ،فرهنگي ... ،و بدتر از آن عدم برخورد با خطاكاران ،سرمايه اجتماعي را به باد
داده و كار را به جايي رسانده كه بخش قابل توجهي از جامعه خرج خود را از نظام جدا كرده و
در بهترين حالت در نهايت نااميدي و بي تفاوتي تنها به نظاره نشسته است .جامعه به خود حق
مي دهد كه از كارگزاران خود بپرسد چرا كشوري كه از نعمات خدادادي فراوان از جمله نفت،
گاز ،باد ،خورشيد و بسياري مواهب ديگر برخوردار است ،امروز با جمعيتي بالغ بر  %1جمعيت
جهان تنها  % 0/37توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده است .البته مساله اينجا خاتمه
نيافته و وقتي مي بيند مسئولين كشور يكي پس از ديگري با استفاده از امكانات اختصاصي مثل
صدا و سيما به تشريح توان مديريتي سيستم حاكم پرداخته و براي حل بحران هاي جهان نسخه
مي پيچند ،احساس مي كند به شعورش توهين شده و تصميم مي گيرد پاي خود را از معركه
كنار بكشد.
وقت آن رســيده كه مسئولين از خواب بيدار شده و درگام اول قبول كنند كه مردم بهتر از اينان
مي فهمند و ديگر دوران دادن وعده هاي سر خرمن به سر آمده است .در پي اعمال تحريم هاي
ظالمانه بين المللي به سركردگي آمريكا ،در چند ماه اخير شاهد آنيم كه اقتصاد كشور در سراشيبي
سقوط قرار گرفته است .البته اينها همان كاغذ پاره هايي بودند كه قرار نبود تاثيري بر زندگي ملت
داشته باشند و قرار بود انرژي هسته اي مردم را به آسايش و آرامش كامل برساند .در دوران  8ساله
پس از آن قرار شد هم سانتريفيوژها بچرخند و هم چرخ زندگي مردم .اما جامعه شاهد آنست كه
تنها چرخي كه مي چرخد چرخ رانت خواري ،خروج منابع كشور و تقسيم غنايم است .آشفتگي
اقتصادي كشور آنقدر عميق است كه موجب شده همه امكانات در اختيار تعدادي شركت هاي
دولتي و خصولتي مرتبط با صاحبان قدرت قرار گرفته ،نفت ،گاز ،آب و برقي كه متعلق به همه
مردم است به صورت رايگان در اختيار آنان قرار داده شده و با استفاده از بسياري رانت هاي ديگر
در نهايت محصول به خارج از كشور صادر شود .در اين وانفسا شاهد آنيم كه رئيس كل بانك
مركزي با دم خروس در جيب اعالم مي كند كه افزايش نرخ ارز به دليل عدم بازگشت ارزهاي
صادراتي است .جامعه با مشاهده اوضاع به اين نتيجه مي رسد كه مساله فراتر از سوء مديريت
بوده و پاي چپاول و غارت در ميان است .وقتي ميلياردها دالر محصوالت پتروشيمي ،فوالد و
ساير توليدات توسط شركت هاي دولتي و خصولتي با استفاده حداكثري از انواع رانت صادر شده
و ارز حاصل صرف خريد ملك در تركيه و كانادا مي شود ،جامعه باز به اين نتيجه مي رسد كه
مساله فراتر از سوءمديريت بوده و نام فساد سازمان يافته برآن مي نهد .در چنين شرايطي جامعه
نااميد از اصالح امور ،خود را كنار مي كشد و عطايش را به لقايش مي بخشد.
مخلص كالم اينكه كشــور در داخل و خارج در شرايط حساسي قرار دارد و اهميت حمايت
و همدلي مردم بيش از پيش و ضروريســت .راهكار آن است كه با بازنگري اساسي در روش
حكمراني شرايط الزم را براي مشاركت واقعي مردم فراهم آورده و باور كنيم كه مالك راي و نظر
مردم است و دوران ارباب-رعيتي به سر آمده است.

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 گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح  ،17شماره 2
•پخش سراسری :احمد جراری •تلفن۰۹۱۲۲۱۳۱۰۸۹ :
• 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.

