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سال بیست و نهم
شماره ۷۴۳۲

سخنگوی شورای شهر تهران:

تعطیلی دو هفتهای تهران ،پیشنهاد قطعی به ستاد ملی کرونا است

سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به شیوع گسترده
ویروس کرونا در پایتخت گفت :پیشنهاد قطعی ما به ستاد ملی
کرونا ،همچنان ،تعطیلی دو هفتهای تهران است.
به گزارش ایرنا« ،علی اعطا» با انتشــار رشته توئیتی در صفحه
توییتر خود ،با اشاره به شیوع کرونا در تهران ،همچنین نوشت :در
شهرداری و شورا ،محدودیتهایی برای حضور اعمال کردهایم
و پیشــنهاد قطعی ما به ستاد ملی ،همچنان ،تعطیلی دو هفتهای
تهران است.
اعطا ادامه داد:جلسات صحن شورای شهر اما ،وضعیت متفاوتی
دارد؛ صحن علنی ،نبض تپنده شــهر و مدیریت شهری است و
تعطیلی آن آسان نیست.
وی ادامه داد :به عالوه ،جلسات شورا ،براساس قانون نمیتواند در
محلی خارج از شورا برگزار شود ،اگرچه بر طبق همین قانون،
برگزاری دو جلسه در ماه وظیفه شوراست و ما در شورای تهران
هشت جلسه برگزار میکنیم.
درباره جلسات شورا یکشنبه تصمیمگیری میشود
سخنگوی شــورای شــهر تهران افزود :در رابطه با چگونگی
برگزاری و یا کاهش احتمالی جلسات به صورت موقت ،یکشنبه
تصمیمگیری خواهیم شد و تصمیم نهایی را اعالم خواهم کرد؛
اما؛ در رابطه با حضور اهالی رسانه در جلسه یکشنبه و جلسات
آتیبه جهت کاهش خطر ابتالء ،تقاضا دارم اهالی رسانه ،جلسات
را به صورت آنالین دنبال کنند.
وی افزود :اگر به هر دلیل ،اصرار به حضور هست ،امکان استقرار
صرفا در سالن دکتر شیبانی ،در طبقه باالی صحن ،فراهم است.
اعطا خارنشــان کرد :به معاونت ارتباطات شــورا ،ابالغ کردهام
ضمن توصیه اکید به عدم حضور فیزیکی ،تحت هیچ شرایطی،
هیچگونه استثنایی میان رسانهها در بحث ممنوعیت حضور در
صحن قائل نشوند.
به گفته وی ،بدیهی اســت که رسانه ها میتوانند از تصاویر تنها

دوربین حاضر در صحن (یعنی دوربین شورا) در صورت تمایل
استفادهکنند.
کرونا جان  ۳۶۵نفر دیگر را در ایران گرفت
از سوی دیگر نیز سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی گفت :با فوت  ۳۶۵بیمار دیگــر مبتال به کرونا در ۲۴
ساعت گذشته ،شمار جانباختگان بیماری کووید ۱۹در کشور به
 ۳۴هزار و  ۴۷۸نفر رسید و  ۳۱استان همچنان در وضعیت قرمز،

هشدار 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 :ازروز
پنج شــنبه تا روز جمعه نهم آبان  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای
قطعی تشخیصی ،هشت هزار و  ۱۱بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شــد و دو هزار و  ۷۵۴نفر بستری شدند .با
این حســاب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶۰۴هزار

و  ۹۵۲نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۴۷۷هزار و
سه نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین  ۵۱۲۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحــت مراقبت قرار دارند و تاکنون چهار میلیون و
 ۸۹۲هزار و  ۷۰۴آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است.
الری افزود :اســتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شــرقی،
خراســان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرســتان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم،
خراســان رضوی ،مازنــدران ،چهارمحال و بختیــاری ،البرز،
آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراســان شمالی ،همدان ،یزد
و کردســتان در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای هرمزگان،
فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی
و زرد قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :تاکنون هیچ تحقیق علمی در
دنیا مدعی نشــده که درمان قطعی برای نجات بیماران مبتال به
کووید ۱۹شناســایی شده باشد ،بنابراین همچنان تنها راه کنترل
این چالش جهانی رعایت اصول بهداشتی و پایبندی به پروتکل
های بهداشتی است .وی افزود :از طرف دیگر در ماه ربیع االول
هستیم و این نگرانی وجود دارد که برگزاری جشن های عروسی
به افزایش بیشــتر این بیماری در جامعه دامن بزند .مطمئنا هیچ
زوجی دوســت ندارد که شــروع زندگی آنها با ابتالی دوستان
و اقــوام به بیماری توام باشــد ،بنابراین با توجه به خطر جدی
بیماری کووید ۱۹به جد از مردم می خواهیم از برگزاری مراسم
عروسی در این ایام خودداری کنند .الری ادامه داد :از همه مردم
می خواهیم در رعایت اصول پروتکل های بهداشتی در این ایام
جدی باشند و از انجام رفتارهای پر خطر که به انتقال و گسترش
بیماری کووید ۱۹دامن می زند ،بپرهیزند.

نایب رییس پیشین کمیسیون تلفیق بودجه:۹۹

شورای نگهبان طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی را رد میکند
نایب رییس کمیســیون تلفیق بودجه سال  ۹۹گفت :طرح مجلس
برای الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساســی بار مالی دارد و
شورای نگهبان صددرصد این طرح را رد میکند.
غالمرضا کاتب گفت و گو بــا ایرنا درباره طرح مجلس برای الزام
دولت به پرداخت یارانه کاالی اساسی اظهار داشت :برخی از اعضای
کمیسیون برنامه و بودجه در رسانه ها مطرح کرده اند که منابع این
طــرح از جدول منابع درآمدی تبصره  ۱۴قانون بودجه ،منابع تامین
خواهد شــد اما واقعیت این است که کلیات درآمد و هزینه در این
تبصره کام ً
ال مشخص است و درآمدی نیست که محل مصرف آن از
قبل مشخص نشده باشد.
وی با بیان اینکه تبصــره  ۱۴و تبصره  ۲قانون بودجه این امکان را
ندارند که بخواهیم دوبــاره از ردیف آنها پول برداریم ،گفت :اص ً
ال
محل هزینه تمام منابع درآمدی بودجه در قانون بودجه مشــخص
اســت و فضای مانوری برای تراشیدن هزینه جدید برای این منابع
وجود ندارد.

سخنگوی پیشین کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد :هر گونه
پیشــنهادی که بار مالی برای دولت داشته باشد ،صددرصد از سوی
شورای نگهبان رد می شــود و طرح الزام دولت به پرداخت یارانه
کاالهای اساسی ،متاسفانه کار عبثی است که از سوی مجلس یازدهم
پیگیری می شود.
کاتب با بیان اینکه نمایندگان به خاطر نگاه سیاسی خودشان بحث
هایی را در رابطه با حل مشــکالت معیشتی مردم مطرح می کنند،
تصریح کرد :اگر طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کاالهای
اساسی را تبلیغاتی ندانیم ،این طرح کاربردی هم نیست زیرا محل
تامین منابع آن قانونی نیستند.
عضو پیشین هیات رییسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در حالی
که دولت توان مالی اجرای چنین طرحی را ندارد ،مطرح کردن چنین
مباحثی غیر از اینکه در مردم توقع ایجاد می کند ،مشکلی از دوش
آنها بر نمیدارد.
کاتب یادآور شد :طبق قانون اساسی ،شورای نگهبان باید طرح هایی

چهارسویسیاست
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری:

این آمریکا است که راهی جز بازگشت
به میز مذاکره ندارد

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در توییتر و در جواب تحلیل
شــبکه خبری بی بی سی نوشت :اشــتباه کردهاید؛ این آمریکا است که راهی جز
بازگشت به میز مذاکره ندارد.
به گزارش ایرنا« ،حســام الدین آشنا» در حســاب کاربری خود در توییتر و در
جواب تحلیل شبکه خبری بی بی سی نوشت :حال که همه فهمیدهاند راهبرد فشار
حداکثری شکست خورده است و ایرانیان در برابر تحریم همه جانبه هم استقامت
میکنند؛ ترامپ و بایدن هم به همان نتیجهای میرسند که اوباما رسید .ایران بازیچه
نیست ،بازی گردان است.
به گزارش ایرنا شــبکه خبری بی بی سی ســاعاتی قبل گزارشی با این عنوان که
«بایدن یا ترامپ؛ ایران راهی جز مذاکره با آمریکا دارد؟» منتشر کرد.
در این تحلیل ،بی بی سی مدعی است که دونالد ترامپ ،رییس جمهوری آمریکا
طبق ادعای خود او که گفته است بعد از پیروزی در انتخابات اولین تماس تلفنی با
او احتماال از طرف رهبران ایران خواهد بود تا آمادگی شان را برای مذاکره و یک
معامله اعالم کنند ،بیان شده است.
در تحلیل این شبکه عنوان شده که جمهوری اسالمی امیدوار به پیروزی جو بایدن
در انتخابات ایاالت متحده است.
این درحالی است که بیشتر مسووالن کشور در پیامها ،سخنان و مصاحبههای خود
در روزها و ماههای اخیر ،ترامپ و بایدن را در سیاست علیه ایران یکسان دانستند
و فقط نوع اجرای این دشمنی را متغیر عنوان کردند.

تاکید مقام روس بر حفظ برجام

جهاناقتصاد

سرگئی ریابکوف معاون سیاسی امورخارجه روسیه در دیدار سیدعباس عراقچی
همتای ایرانی خود بر حفظ برنامه حامع مشترک هستهای (برجام) تاکید کرد.
به گزارش ایرنا ،وزارت امورخارجه روســیه در بیانیــهای درباره دیدار عراقچی
و ریابکوف که معاونان سیاســی وزارت خارجه دو کشور و مذاکره کننده ارشد
هستهای هســتند ،تصریح کرد :در این دیدار وضعیت برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) بررسی شد.
در این دیدار ،موضوعات مربوط به همکاری ایران و روسیه در چارچوب برجام و
تعامل سایر شرکت کنندگان در این توافق بینالمللی برای حفظ و اجرای کامل آن
بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
عراقچــی و ریابکوف در خصــوص برخی موضوعات مــورد عالقه دو طرف
گفتوگو کردند.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و فرستاده ویژه جمهوری
اســامی ایران روز پنجشنبه در سفر به مســکو برای حل و فصل مناقشه قرهباغ،
پس از مذاکره ســه ساعته با آندری رودنکو نماینده ویژه روسیه در امور قرهباغ با
«سرگئی ریابکوف» همتای روسی خود در باره برجام گفتوگو کرد.
برجام در ســال  ۲۰۱۵پس از مذاکرات طوالنی ایران و گروه  ۵+۱امضا شــد .اما
آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ با نقض تعهدات خود در برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱شــورای امنیت سازمان ملل به دالیل واهی از این توافق خارج شد و برای
جلوگیری از اجرای برجام توسط سایر کشورها از جمله شرکت کنندگان در این
توافق تالش کرد.
روسیه از اعضای فعال برجام است و مقامهای این کشور بارها بر لزوم تامین حقوق
ایران در چارچوب این توافق بینالمللی و پایبندی همه شرکت کنندگان در برجام
به تعهدات خود تاکید کردهاند.
وزیر خارجه روسیه به تازگی برنامه اقدام جامع مشترک(برجام) را همچنان ابزاری
مهم برای مهار تشدید تنشها دانست و اظهار کرد :توافق برجام یک دستاورد مهم
سیاسی و دیپلماتیک محسوب میشود که امکان جلوگیری از درگیری مسلحانه و
تقویت رژیم منع گسترش سالح اتمی را فراهم آورد.
الوروف تصریح کرد :روسیه همچون همه طرفهای مسئول توافق ،کامال به این
توافق پایبند است و از ضرورت حفظ و دفاع فعاالنه از این نتیجه عالی کاری دشوار
اما ارزشمند اطمینان دارد.

را که منابع مالی آنها مشخص نیست یا برای دولت بار مالی دارد را
رد کند و با این اوصاف بعید است شورای نگهبان بخواهد از قانون
اساسی تخطی کند .وی درباره کمبود منابع بودجه ای برای اجرای
طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کاالهای اساسی گفت :متاسفانه
حتی هزینه های ما بیشتر از درآمدهای ماست و یکی از دالیل کسری
بودجه کشور هم همین است .نماینده دوره های نهم و دهم مجلس
شورای اسالمی درباره احتمال ارجاع طرح الزام دولت به پرداخت
یارانه کاالهای اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت:
معموالً وقتی طرحی از سوی شورای نگهبان رد می شود می تواند
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود اما این طرح بعید
اســت که حتی به مجمع نیز ارجاع داده شود چون بار مالی دارد و
صراحتا خالف قانون اساسی است مگر اینکه دولت خودش برای
اجرای آن موافقت کند .کاتب افزود :ممکن است منابع اجرای این
طرح از محل گرانتر شــدن کاالها تامین شود و از منابع حاصل از
تورم ایجاد شده منابع طرح تامین شود که در شرایط فعلی ظرفیت

افزایش تورم بیشــتر از این وجود ندارد .وی تصریح کرد :این طرح
ها گرهی از مشکالت کشور باز نمی کند .مجلس باید فکری بنیادین
برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور کند که متاسفانه این تفکرات
در مجلس فعلی وجود ندارد .رییس پیشین فراکسیون اشتغال و تولید
مجلس شورای اسالمی درباره راهکار کمک به اقشار آسیب پذیر در
شرایط تنگنای بودجه ای دولت گفت :طبق قانون ،دولت این اختیار
را دارد که در توزیع یارانه ها به دهک های پایین توجه بیشتری کند
و یارانه بیشــتری به آنها اختصاص دهد و این موضوع از اختیارات
دولت اســت و نیازی به تصویب قوانین جدید در مجلس در این
رابطه وجود ندارد .کاتب با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی
اقتصادی ســران قوا در سال  ۹۷برای مقابله با بحران های اقتصادی
ناشــی از تحریم تصریح کرد :حل مشکالت کشور نیازمند یک راه
حل ریشهای و اساسی است و قطعا شورای سران قوا برای تدبیر امور
در هماهنگی با تمام دستگاه ها از جمله مجلس و دولت برنامه های
خوبی برای بهبود امور کشور اجرا خواهد کرد.

فعالسیاسی:

خأل اجرای قانون با هتاکان ،میدان را برای تندروها فراهم کرده است

دبیر جمعیت زنان مســلمان نواندیــش فارس با بیان
اینکه در خــأ اجرای قانون و برخــورد با هتاکان و
اهانتکنندگان ،میدان برای تندروها فراهم شده است
که به بهانه نقد ،زبان به هتاکی و توهین بگشایند ،گفت:
دادستان باید به عنوان مدعی العموم به موضوع اهانت
به رییس جمهوری ورود پیدا کند.
جمیله کریمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره
به توهین رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به رییس
جمهوری و انتقاد مقام معظم رهبری از هتک حرمت
صورت گرفته به رییسجمهوری افزود :متاسفانه توهین
به روسای جمهور مسبوق به سابقه است و بیشتر ریشه
در رقابتهای کینه توزانه سیاسی دارد.
وی ادامه داد :به عنوان نمونه ،روســای جمهوری در
دورههای پنجم تا هشــتم بارها مــورد هتک حرمت
تندروها قرار گرفتند اما هتک حرمت به حجتاالسالم
والمسلمین حســن روحانی این بار نه در تریبونهای
عمومــی بلکه از تربیون رســمی کشــور که مرجع
قانونگذاری است صورت گرفت و رییس جمهوری
توســط فردی که رییس کمیسیون امنیت ملی است
مورد بی حرمتی و اهانت قرار گرفت.
این فعال سیاســی گفــت :در  ۲دهه اخیــر این نوع
رفتارهای هتاکانه در کشــور نهادینه شــده است ،این
رفتارها ،آن هم از جایگاه قانونگذار مبین این است که
اقدامات و سخنان برخی از نمایندگان متناسب با جایگاه
قانونی آنها نیست.
کریمی افزود :در بسیاری از موارد به دلیل عدم اشراف
به قانون اساســی و قوانین موضوعه و نداشتن اخالق
سیاسی و عدم درک و تشخیص تفاوت نقد و تخریب
که بعضا با حب و بغص سیاسی هم توأم میشود ،چنین
رفتارهایی از افراد سر میزند.
دبیــر جمعیت زنان مســلمان نواندیش فارس گفت:
اهانت در هر شکل آن ناپسند و نشانگر ضعف گوینده
تلقی میشود البته باید به جایگاه اهانتکننده و اینکه فرد
یا افراد که مورد اهانت قرار گرفته ،توجه داشت.
کریمی افزود :با توجه به اختیار تفویض شده از ناحیه
ملت به رییسجمهوری ،دادســتان بــه عنوان مدعی

العموم باید طبق قانون مجازات اســامی به موضوع
حرکت اخیر رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس که
به رییس جمهوری قانونی هتاکی و اهانت نموده ورود
کند تا فضای کشــور و خصوصا جایگاه قانونگذاری
کشور جوالنگاه تندروها برای اهانت و تخریب نباشد.
وی در عیــن حال انتقاد بدون تخریب را زمینهســاز
اصالح امور خوانــد و گفت :قطعا اگر نقد در جامعه
نباشد امکان سنجی عملکرد مسووالن هم میسر نخواهد
بود و اگر عملکرد رییس جمهوری و سایر قوا مورد نقد
قرار نگیرد ،آن جامعه به سمت انحطاط میرود.
وی اضافه کرد :آنچه باید مورد توجه باشــد این است
که باید بین نقد و تخریب و توهین تفکیک قایل شد
و فضای جامعه را به ســویی هدایت کرد که تندروها
نتوانند ،امیال شخصی و گروهی خود را به بهانه نقد در
قالب صحبتهای توهین آمیز و مخرب بیان و فضای
جامعه را متشنج کنند.
دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس گفت :این
رسالت مهم متوجه قوه قضاییه است که به این مساله
ورود و بــدون رویکرد جناحی و در چارچوب قانون
اقدام کند.
کریمــی افزود :تندروها نه به مصالح ملی فکر میکنند
و نه مردم یا نظام و کشور برایشان مطرح هست ،آنها
خواســتههای خود را با رادیکال کردن فضای جامعه
پیش بردند و ضربههایی که کشور از تندروها در  ۲دهه
اخیر متحمل شده ،قابل شمارش نیست و بعضا برخی
از رفتار تندروها با آمریکا و اسرائیل علیه منافع ملت هم
پوشانی داشته است.
وی با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر
خودداری از تخریب قوا در زمان تصدی مســئولیت
دولتهای گذشــته ادامه داد :توجــه به رهنمودهای
رهبر معظم انقالب در حفظ حرمت افراد و عدم تکرار
آن توســط برخی افراد تندرو از تریبونهای رسمی و
عمومی کشور ضرورت دارد.
وی اضافه کرد :این افراد در شــعار مدعی اطاعت از
رهبری هســتند اما رفتار عملی آنها کامال برعکس
است .این فعال سیاسی یادآور شد :زمانی در مراسم عید

غدیر سال  ٧٦مقام معظم رهبری تاکید به امانت داری
در آرای مردم در انتخابات دوم خرداد  ٧٦را داشــتند
یکی از دستاندرکاران وقت استانداری از این صحبت
رهبری بر آشفته شده بود.
کریمی افــزود :همچنین زمانی که مقام رهبری از تیم
مذاکره کننده حمایت میکردند ،همزمان همین تندروها
در مجلس نهم رییس سازمان انرژی اتمی را تهدید بر
ریختن ســیمان بر سرش میکردند و اگر مقابل چنین
رفتارهایی ســکوت نشده و قوه قضاییه برخورد کرده
بود  ،امروز شاهد این رفتارها نبودیم.
وی ادامه داد :رفتار اخیر رییس کمیسیون امنیت ملی نه
تنها اهانت به انتخاب ملت بوده بلکه ایشان به عنوان
قاضی هم حکم صادر کردند ،شــدت اهانت ایشان،
عمق روحیه خشــونت طلبی و کینه توزی به رییس
جمهوری را بیان میکند.
این فعال سیاســی گفت :تنهــا راه و چاره خالصی
کشــور از این خشونت طلبیها ،تاکید بر اجرای قانون
بدون رویکرد جناحی است که قانون مجازات اسالمی،
ماموریت اجرا در چنین مواردی را بر عهده دادســتان
گذاشــته که باید به طور جد ورود کند و مســیر این
تندروی را متوقف و یــا حداقل کند تا جامعه بتواند
آرامش را تجربه نماید و امور در مسیر قانون قرار بگیرد.
کریمی افزود :این مهم زمانی محقق میشــود که قوه
قضاییه از رقابتهای سیاســی فاصله بگیرد تا بتواند
به نقش ذاتی خود عمل کند و مرز سیاســت ورزی و
سیاستگذاری در کشور تعریف شود.
به گزارش ایرنا ،رهبر معظــم انقالب چهارم آبان ماه
با انتقاد شــدید و صریح از اقدام برخیها در برخورد با
دولت و رئیس جمهوری و هتک حرمت ایشان گفتند:
هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت
دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری
به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس  ۲۵مهرماه  ۹۹در رفتاری بحثبرانگیز
درخواست اعدام رییس جمهوری را در توییتر مطرح
کرد ،این اقدام انتقادهای بسیاری را برانگیخت.

عراقچی در بدو ورود به ایروان:

پیشنهاد ایران میتواند مسیر صلح را میان باکو و ایروان باز کند
سید عباس عراقچی فرستاده ویژه رییس جمهوری اسالمی ایران با تاکید براینکه اکنون
زمان بسیار حساسی اســت و هرچه سریعتر باید برای برقراری صلح میان جمهوری
آذربایجان و ارمنســتان تصمیم گیری و مسیری برای آن باز شود ،گفت :پیشنهاد ایران
میتواند مسیر صلح را باز کند.
به گزارش ایرنا ،عراقچی پس از دیدار و رایزنی با مقامهای جمهوری آذربایجان و روسیه،
پنجشنبه شب وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد.
وی در بدو ورود به ایروان در مصاحبه با خبرنگاران ،گفت :مذاکرات بســیار فشرده و
مفیدی در باکو و مسکو داشتیم ،قرار است با مقامهای ارمنستانی هم درخصوص یافتن
راه حلی برای صلح مذاکره کنیم.
عراقچی افزود :اکنون زمان بسیار حساسی است و هرچه سریعتر باید برای برقراری صلح
تصمیم گیری و مسیری برای صلح باز شود.
فرستاده ویژه رییس جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد:شمار تلفات (جنگ قره باغ) در

حال باال رفتن و این مایه تاسف است .تصور ما بر این است که هر چه سریعتر مسیر
باید برای صلح باز شود و پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران می تواند این مسیر را باز کند.
عراقچی در ادامه با بیان اینکه ایران در همسایگی با هر دو کشور جمهوری آذربایجان
و جمهوری ارمنســتان است ،گفت :از هر دو کشور اتباعی در ایران در صلح و آرامش
در کنار هموطنان ایرانی زندگی می کنند و موضع ما همواره موضع متوازن و متعادلی
بوده است.
فرســتاده ویژه رییس جمهوری افزود :در این بحران ما به یک سری اصول بینالمللی
معتقد و پایبند هستیم .حسن نیت و ظرفیتی که ایران دارد می تواند در مسیر صلح بکار
گرفته شود بخصوص برای یک صلح پایدار.
عراقچی گفت :ابتکار جمهوری اسالمی ایران یک صلح پایدار در منطقه را هدف قرار
میدهد و امیدوارم بتوانیم به این هدف برســیم چون معتقدیم جمهوری اسالمی ایران
ظرفیتهای الزم را برای این کار با همکاری دیگر کشورها دارد.

سرمقاله

اقتصادآمریکا
و انتخابات پیش رو
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

در ســال  2016میالدی وقتــی دونالد ترامپ در انتخابات ایاالت متحده برنده شــد،
کارشناسان بر این عقیده بودند که موفقیت وی ناشی از روی گرداندن میلیونها آمریکایی
از سیاست هایی است که بر آن هیچ اختیاری نداشتند ،از جمله جهانی شدن و مهاجرت.
آنها به این نتیجه رسیدند که روی آوردن مردم آمریکا به ترامپ عکس العمل دو شکست
تاریخی سیاست مداران در واشنگتن بود ،یکی جنگ عراق و دیگری بحران مالی سال
 2008میالدی .در واقع رای دهندگان از نمایندگان خود در واشنگتن قطع امید کرده و
با انتخاب رئیس جمهور جدید این مجوز را به وی دادند که همه چیز را بهم بریزد .تا
اینجا همه چیز درست به نظر می رسید و شواهد زیادی وجود داشت که این نظریه را
اثبات می کرد از جمله اینکه ملی گراها و پوپولیست ها همه پست ها را در دولت ترامپ
تصاحب کردند .ولی فرضیه در اینجا با مشکل مواجه می شود.
در سال  2016میالدی ،آمار مهاجرین به آمریکا رو به کاهش بود .بیکاری در حد پائینی
قرار داشت و حداقل دستمزد کارگران به سرعت در حال افزایش بود .با این حال ،طبقه
کم درآمد به صورت غیرقابل پیش بینی به هیالری کلینتون پشت کردند و هم زمان رای
دهندگان پردرآمد به ترامپ روی آوردند .در نهایت طرفداران سیاســت همیشگی در
واشنگتن موفق شدند  3میلیون رای بیشتر از تازه واردی بیاورند که سعی داشت ساز و
کار معمول سیاســت را بهم بریزد .لذا می توان گفت که شورش سیاسی از سوی رای
دهندگان آمریکایی احساســی و غیر منطقی بود .پس از  4سال و در آستانه انتخابات
 ،2020در همه نظرسنجی ها جو بایدن از ترامپ پیشی گرفته است .ولی نکته قابل توجه
آن است که جو بایدن در پست مهم و تاثیرگذار ریاست کمیسیون روابط خارجی سنای
آمریکا از حمله نظامی این کشور به عراق حمایت کرد .وی هم چنین به عنوان سناتور از
ایالت دلور با کاهش نظارت بر عملکرد بانکها موافق بود که به نظر بسیاری از کارشناسان
یکی از عوامل اصلی بحران مالی سال  2008به شمار می رود .بدین ترتیب او یکی از
حامیان اصلی دو سیاستی بود که شکست آن نقش اساسی در ایجاد فضای پوپولیستی در
آمریکا ایفا کرد .جالب اینجاست که انتظار می رود وی در آینده نزدیک رئیس جمهور
آمریکا شود .در این صورت چگونه می توان این تناقض را توجیه کرد؟
در هر حال بروز ملی گرایی و پوپولیســم در آمریکا دونالد ترامپ را بر مسند ریاست
جمهوری نشاند .حال که دوره چهارساله وی رو به اتمام است ،خوب است نگاهی به
عملکرد وی در حوزه اقتصاد آمریکا داشته باشیم .کیسی مولیگان ،عضو ارشد شورای
مشاورین اقتصادی رئیس جمهور معتقد است دشمنی سرسختانه خبرنگاران و اصحاب
رسانه با ترامپ ،مانع آن می شود که قضاوت منصفانه ای از موفقیت های وی در دوره
چهارساله ریاست جمهوری داشته باشند .البته ارزیابی عملکرد رهبران سیاسی در حوزه
اقتصاد کار دشواریست و به طور معمول هرگاه شرایط اقتصادی مطلوب است آنان همه
امتیاز را کسب کرده و در شرایط دشوار اقتصادی نیز همه گناه ها به پای آنان نوشته می
شود ،همان طور که در حال حاضر در کشور خودمان شاهدیم .ولی واقعیت این است
که ارزیابی شــرایط اقتصادی هر کشور در دوره های کوتاه تابعی از بسیاری عوامل از
جمله اقتصاد جهانی ،عملکرد بانک مرکزی و رفتار جامعه است .هنوز متخصصین علوم
سیاسی بر این نکته به توافق نرسیده اند که در قرن بیستم عملکرد اقتصادی دولت آمریکا
در دوران زمامداری حزب دموکرات بهتر بوده است یا جمهوریخواه.
از جمله سیاست های اقتصادی اعالم شده از سوی دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی
ســال  ،2016ایجاد  25میلیون شغل جدید و رشد اقتصادی بود و وی پس از موفقیت
در انتخابات با کاهش مالیات و افزایش هزینه های دولت و در نتیجه باال رفتن کسری
بودجه در این مســیر گام نهاد .ارزیابی جامع نتایج سیاســت های اقتصادی ترامپ در
این دوره  4ساله زمان بر است ولی با مقایسه عملکرد اقتصادی دولت ایاالت متحده با
انتظارات واقع بینانه باید به این سوال پاسخ داد که آیا دولت آمریکا در این دوره موفق
بوده است یا خیر؟ اطالعات و آمار مورد بررسی مربوط به دوره  2017یعنی آغاز ریاست
جمهوری دونالد ترامپ تا پایان  2019است و تاثیرات شگرف ناشی از همه گیری اخیر
را شامل نمی شود.
اکونومیست با بررسی آمار به این نتیجه کلی رسیده است که عملکرد اقتصادی دونالد
ترامپ در این دوره دو ساله فراتر از حد انتظار بوده است .تولید ناخالص داخلی ،GDP
که مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادیست ،در این دوره در مقایسه با دوره اول یا
دوم ریاست جمهوری باراک اوباما از رشد بیشتری برخوردار بوده است .در دوره مورد
نظر رشد اقتصادی آمریکا در مقایسه با اقتصاد جهانی نیز عملکرد بهتری داشته است.
معیاری دیگر در ارزیابی اقتصادی ،مقایســه عملکرد واقعی با پیش بینی اقتصاددانان و
ســازمان های بین المللی است .در اکتبر  2012میالدی ،صندوق بین المللی پول پیش
بینی کرد که در سال بعد ،یعنی آغاز دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما ،اقتصاد
آمریکا ســالیانه 3درصد رشد خواهد داشت ،ولی درعمل اقتصاد این کشور به رشد 2
درصدی رضایت داد.
رشد اقتصاد آمریکا در دوره دو ساله  2017تا  2019میالدی بیش از پیش بینی صندوق
بین المللی پول بود که قبل از انتخابات سال  2016میالدی اعالم شد.
ادامه در صفحه ۴

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.

