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جهاناقتصاد

سال بیست و نهم
شماره ۷۴۳۷

روحانی در جلسه روسای کمیتههای ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرد

برنامه مداخله فوری از طریق اعمال محدودیتهای شدید در مناطق قرمز

عکس :ایرنا

رییس جمهوری اعمال محدودیتها در مراکز  ۲۵استان کشور
را گامی موثر در مبارزه با بیماری کرونا برشــمرد و تاکید کرد:
ضروری اســت این روند در چارچوب مصوبات ســتاد ملی
مبارزه با کرونا ،پیگیری شده و اقدامات الزم تداوم یابد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
حسن روحانی در جلسه روسای کمیتههای ستاد ملی مبارزه با
کرونا پس از استماع گزارشهای فرمانده عملیاتی قرارگاه ستاد
ملی مبارزه با کرونا و روسای کمیتهها از اقداماتشان درخصوص
اجرا و نظارت بر مصوبات ستاد و جلسات هماهنگی که با سایر

دســتگاههای دخیل در هفته جاری برگزار شده ،اظهارداشت:
مصوبات ستاد ملی و آنچه در خصوص مبارزه با کرونا در حال
انجام اســت ،حاصل مطالعات و بررسیهای علمی و یافتههای
کارشناســی مختصصان و مســووالن مربوطــه در کمیتهها و
همچنین تجارب ماههای گذشته است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه کاســتن روند شیوع بیماری
و کاهش تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی بویژه بیماران
بستری ،اولویت نخست و تنها راهکار برای خروج از وضعیت
کنونی است ،گفت :از این منظر مداخله فوری از طریق اعمال

محدودیتهای شدید در مناطق قرمز به عنوان راهکاری موثر
خواهد بود.
روحانی خاطرنشــان کــرد :در کنار اقدامــات قبلی در اعمال
محدودیتهــا ،کمیته بهداشــت و درمان با همکاری ســایر
دســتگاهها و کیمتههــا در ایجاد مراکز مراقبتی و اســتفاده از
ظرفیتها و مراکز اقامتــی و تقویت ظرفیت درمانی در مراکز
سرپایی و در عین حال درمان بیماران با عالیم خفیف در منزل
می بایست مورد توجه قرار گیرد .استفاده از نقاهتگاه مناسب هم
یکی از راهکارهای موثر در کاهش بیماران بستری در بیمارستان
است.
وی تصریــح کرد :با توجه به مصوبه ســتاد ملی درخصوص
دورکاری کارکنان ،قرارگاه عملیاتی ستاد ملی موظف است بر
اجرای این مصوبه در تمامی دســتگاههای دولتی و غیردولتی
نظارت دقیق داشته باشد.
رییــس جمهوری با تاکید بر لزوم حرکت هماهنگ و نظاممند
تمامــی ارکان دخیل بویــژه قرارگاه عملیاتــی در چارچوب
مصوبات ستاد ملی برای نظارت بر روند اجرای این مصوبات
گفت :محدودیتهای ایجاد شده در مراکز  ۲۵استان کشور نیز
در چارچوب همین یافتهها اعمال شده است.
روحانی همچنین تصریح کرد :فرمانده قرارگاه علمیاتی ســتاد
ملی موظف اســت تمامی اقدامات اجرایی خود را بر اســاس
مصوبات ستاد ملی و با مشارکت همه کمیتهها انجام دهد.
وی افــزود :درخصوص رعایت پروتکلهــا همچنان نیاز به
اجرای دقیقتر و هماهنگتر میان تمام ارکان هســتیم تا سریعا
برخی ناهماهنگیها در اجرای مصوبات از بین برود.
رییس جمهوری با بیان اینکــه اعمال جریمهها باید با آگاهی
بخشــی از ابعاد مختلف جرائم باشــد ،قرارگاه عملیاتی ستاد
ملی مبارزه با کرونا را موظف کرد با همکاری کمیته تبلیغات،
چارچوبی را برای اعالم خاطیان تدوین و در رســانهها معرفی
کند.
روحانی بار دیگر کنترل و رهگیری دقیق بیماران مبتال به کرونا

که دوران درمان و قرنطینه را ســپری میکنند ،بســیار مهم و
ضروری دانست و با اشــاره به اقدامات و هماهنگیهای ایجاد
شــده میان وزارتخانههای ارتباطــات و فناوری اطالعات و
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در این عرصه ،بر روند
تقویت این همکاریها تاکید کرد.
رییس جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت و
درمان دستگاه اصلی و محوری تعیین مصادیق محدودیتها در
مناطق حاد خواهد بود ،بر اســتفاده از ظرفیت حداکثری مراکز
درمانی کشــور که تحت اختیار دستگاهها و نهادهای دولتی و
نیروهای مسلح است و الحاق این مراکز به طرح درمان بیماران
کرونا تاکید و بر همکاری با وزارت بهداشت و درمان از سوی
این دستگاهها دستورات الزم را صادر کرد.
روحانی با اشاره به گزارش فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی
مبارزه با کرونا درباره کنترل  ۸۶درصدی رفت و آمدها به مراکز
 ۲۵استان کشور ،گفت :دستاوردها و نقاط ضعف اعمال چنین
محدودیتهایی باید به شــکل هوشــمند بررسی و در مسیر
کاستن از نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن گام برداشت.
در این جلسه پیشنهاد کمیتههای امنیتی و اجتماعی و بهداشت
و درمان در خصوص اعمال محدودیت های شــدیدتر برای
مدیریت سریعتر مقابله با شیوع بیماری ،موضوع تعطیلی کسب
و کارهای غیرضروری در تمامی مراکز اســتانها از ساعت ۱۸
هــر روز از تاریخ  ۲۰آبان ماه تــا  ۲۰آذرماه و ممنوعیت تردد
خودروهای شــخصی در همه مراکز استانها از تاریخ  ۲۰آبان
تا  ۲۰آذر ســال جاری از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تصویب به جلسه روز شنبه
ستاد ملی ارائه شود.
در این جلســه وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هم با
ارائه گزارشی از روند موفقیت آمیز تولید کیت های تشخیص
سریع کرونا در داخل کشور با اعالم اثربخشی  ۹۸درصدی این
پروژه در مقایسه با نمونه های خارجی آن ،از تولید انبوه روزانه
 ۱۸۰هزار کیت سریع تشخیص کرونا در داخل کشور خبر داد.

نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل:

سخنان نفرتانگیز سیاستمداران ،تهدیدی برای حقوق بشر است

نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آزادی بیانی که موجب
نفرت دیگران نشود ،حمایت کرد و گفت :افزایش سخنرانیهای نفرتانگیز سیاستمداران
در غرب ،تهدیدی جدی برای حقوق بشر است.
به گزارش ایرنا ،محمد زارعیان در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد که با
موضوع گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد ،افزود :ایران به طور کامل
به آزادی بیان اعتقاد دارد .آزادی بیان که موجب نفرت علیه دیگران نشود.
وی ادامه داد :مســلمانان ،جوامع مهاجر و آفریقاییتبارها هدف سخنان خطرناکی قرار
گرفتهاند که آشــکارا سوء استفاده از آزادی بیان است .ما همچنین نگرانی جدی خود
را درباره افزایش موارد توهین به مقدسات مسلمانان در کشورهای غربی ابراز میکنیم.
این دیپلمات ایران اضافه کرد :جمهوری اسالمی ایران ،دستور کار ویژه کشوری را به
دلیل ماهیت سیاسی آن رد میکند ،اما بر احترام متقابل و گفتوگو به عنوان راه درست
برای رفع هرگونه نگرانی واقعی در مورد حقوق بشر اصرار دارد.
زارعیان ادامه داد :ما تعیین گزارشــگر ویژه کشــوری را غیرموجه ،بی معنا و مخرب

چهارسویسیاست
سفیر ایران در بالروس:

باید از ظرفیتهای اتحادیه اوراسیا
برای افزایش مبادالت دو کشور استفاده کرد

سفیر جمهوری اســامی ایران در بالروس بر توسعه همکاریهای اقتصادی و استفاده از
ظرفیتهای «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» در جهت افزایش مبادالت تجاری دو کشور تاکید
کرد.
به گزارش ایرنا ،سعید یاری در مصاحبه با کانال یک تلویزیون ملی بالروس ضمن تبیین
مواضع سیاســت خارجی کشورمان و ارائه تصویری از واقعیات تاریخ ،تمدن ،فرهنگ و
زیباییهای ایران برای افکار عمومی بالروس ،به همکاریهای نزدیک میان ایران و بالروس
در ســازمانها و نهادهای بینالمللی و همچنین وجود دیدگاههای مشترک و همسو میان
دوکشــور نسبت به مسائل جهانی اشاره و بر توســعه همکاریهای اقتصادی و استفاده از
ظرفیتهای «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» در جهت افزایش مبادالت تجاری دو کشور تاکید
کرد.
ســفیر کشورمان با یادآوری سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم مداخله
در امور داخلی ســایر کشورها ،ابراز امیدواری کرد که به زودی آرامش کامل در بالروس
حاکم شود.
یاری با تاکید بر «تروریســم اقتصادی» آمریکا علیه کشورمان ،اظهار داشت :تحریمهای
آمریکا علیه ایران در شرایط شیوع پاندمی کووید  ،۱۹مصداق بارز «جنایت علیه بشریت»
است.
وی با اشــاره به اقدام بزدالنه آمریکا در ترور سردار شهید سلیمانی ،سیاست «تروریسم
دولتی» آمریکا را محکوم به شکست دانست و تاکید کرد که ایران با قدرت ،سیاست مبارزه
با تروریسم در منطقه و جهان را ادامه خواهد داد.
ســفیر جمهوری اســامی ایران از طرف دولت و ملت ایران ،برای دولت و ملت دوست
بالروس آرزوی سالمتی و پیشرفت کرد.
رئیسجمهورونزوئال:

سفر ظریف روحیه تزلزلناپذیر
روابط راهبردی ایران و ونزوئال را به تصویب رساند

رئیسجمهور ونزوئال در توییتی روابط راهبردی میان ایران و ونزوئال را تزلزلناپذیر خواند.
به گزارش ایســنا ،نیکوالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال پس از دیدارش با ظریف در
توییتی نوشت :لذت پذیرایی از بازدید محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه جمهوری اسالمی
ایران را داشتم .این بازدید روحیه تزلزلناپذیر روابط راهبردی همکاری و همبستگی میان
ایران و ونزوئال را به تصویب رساند.
محمد جواد ظریف که چهارشــنبه به ونزوئال ســفر کرده بود در ادامه دیدارهای خود با
مقامات ونزوئال با نیکالس مادورو ،رییسجمهوری این کشــور آمریکای التین دیدار و
رایزنی کرد.
ظریف که در راســتای سفر منطقهای خود به آمریکای التین به ونزوئال سفر کرده بود در
دومین روز سفر خود به کاراکاس با رییسجمهور ونزوئال دیدار و در مورد مسائل دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی رایزنی و گفتوگو کرد.
ظریف پس از ونزوئال وارد هاوانا پایتخت کوبا شد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد:

ایران ،روسیه و ترکیه در پی برگزاری نشست بعدی روند آستانه

ســخنگوی وزارت خارجه روسیه از تالش تهران ،مسکو و آنکارا برای برگزاری نشست
روند آستانه بر سر موضوع سوریه خبر داد .به گزارش ایسنا ،به نقل از تاس ،ماریا زاخارووا،
سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه اعالم کرد که ایران ،روسیه و ترکیه در حال
کار بر روی برگزاری روند آستانه در خصوص مسئله سوریه هستند.
وی اعــام کرد که به دلیل همهگیری ویروس کرونا تاریخ برگزاری پانزدهمین نشســت
بینالمللی بر سر سوریه باید به تعویق میافتاد.
زاخــارووا تصریح کرد :ما تالش داریم تا از وقفه اجباری ایجاد شــده برای همفکری با
شرکایمان به منظور پر کردن نشستهای آستانه با موضوعات و گفتوگوهای مستحکم
برای فائق آمدن بر مشکالت موجود استفادهکنیم تا محتوای این نشستها نه تنها مهم بلکه
تاثیرگذار و سازنده نیز باشد.

دانســتهایم .با این حال ،برای اصالح رویکرد گزارشگر ،ایران به تالشهای خود برای
ارتقای گفتوگو و تعامل با گزارشگر ویژه ادامه داده است.
نماینده ایران در کمیته ســوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد :ایران عزم
قاطع و واقعی خود را برای برقراری گفتوگوهای سازنده حقوق بشری با آژانسهای
سازمان ملل از جمله رویههای خاص نشان داده است.
زارعیان با تاکید بر شفاف ،غیرگزینشی ،سازنده ،غیر تقابلی و غیر سیاسی شدن علمکرد
شورای حقوق بشر ،گفت :ما مخالفت جدی خود را با سیاسی کردن موضوعات حقوق
بشر ،نام بردن و تحقیر کردن و تحت فشار قرار دادن سایر کشورها ابراز می کنیم.
وی طرح موضوعات حقوق بشری در شورای امنیت را مفید سازنده ندانست و افزود:به
دلیل ویژگیهای خاص ،مسایل حقوق بشری نیازمند توجه فنی و تخصصی است .در
واقع امنیتی کردن حقوق بشر توسط شورای امنیت نشان داده است که دستاوردهای آن
در این زمینه خاص ،موفق نبوده و در ارتقا و حفاظت از حقوق بشر ناکام مانده است.
این دیپلمات جمهوری اسالمی ایران ،خواستار حمایت جامعه بینالمللی و کشورها از

تالشهای ملی شد و ادامه داد :در کمترین حالت ،از انجام اقدامات مضر که به عنوان
موانعی برای دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی محسوب میشوند ،خودداری ورزند.
زارعیان اضافه کرد :اعمال مجازاتهای یکجانبه غیرقانونی و غیرانســانی نمونه بارز
این اقدامات مخرب و مضر اســت .آنها زندگی روزمره شهروندان عادی را آشکارا و
بدون تبعیض هدف قرار میدهند و برای تضعیف هرگونه دســتاورد در جهت توسعه
اجتماعی طراحی شدهاند .وی خاطرنشان کرد :اعمال اقدامات قهری یکجانبه همچنان
به طور اساســی حقوق بشــر کل ملتها را نقض میکند .چنین تحریمهایی  ،به دلیل
ماهیت فراســرزمینی و اعمال غیرقانونی آنها در خارج از مرزهای ملی ،حقوق بشر از
جمله حق توسعه طرفهای ثالث را نیز هدف قرار داده است .نماینده ایران در کمیته
سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر آمادگی ایران برای ادامه تعامل و گفتوگو با
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تاکید کرد و گفت :ایران به طور سازنده با سازوکارهای
معاهدهای حقوق بشــر تعامل دارد و خواهان گفتوگو بر اساس تفاهم ،همکاری و
احترام متقابل است.

سخنگوی وزارت بهداشت:

جان باختگان کرونا در کشور از  ۳۷هزار نفر گذشت

ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :تاکنون  ۶۶۳هزار و  ۸۰۰نفر در کشور به طور قطعی
به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۴۲۴نفر از بیماران
مبتال به کرونا  ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۳۷
هزار و  ۴۰۹نفر رســیده است .سیما سادات الری درباره
آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت
ناشی از ابتال به کووید  ۱۹در کشور بیان کرد :از روز پنج
شــنبه تا روز جمعه  ۱۶آبان  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۸ ،هزار و  ۸۶۴بیمــار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که سه هزار و  ۲۳۴نفر از
آنها بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۶۶۳هزار و  ۸۰۰نفر رسید.
وی ادامه داد :متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت گذشته این
مدت ۴۲۴ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۳۷هزار و  ۴۰۹نفر
رسید .الری گفت :خوشبختانه تاکنون  ۵۰۹هزار و  ۹۵۲نفر
از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین  ۵۴۹۵نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری افزود :تاکنون پنج میلیون و  ۱۴۷هزار و  ۲۴۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی بیان کرد :اســتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شــرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر،
زنجان ،ایالم ،خراســان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و
بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان
شــمالی ،همدان ،یزد و کردســتان در وضعیت قرمز قرار
دارند .همچنین اســتانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و
سیســتان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار
دارند.
رعایت پروتکلهای بهداشتی در رستورانها
ســخنگوی وزارت بهداشــت اظهار کــرد :در ایام همه
گیری بیماری کرونا در کشور ،لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشتی در رستورانها و مراکز طبخ غذا از اهمیت ویژهای
برخوردار است .بنابراین توصیه ما به مردم این است که به
طور کلی سعی کنند به رستوران نروند و از مراکزی که طبخ

غذای بیرون بر دارند ،سفارش غذا بگیرند.
وی ادامــه داد :در صورت داشــتن بیماریهای زمینهای از
رفتن به رستوران به طور جد خودداری کنند .همچنین از
حضور در رستورانهایی که بیش از ظرفیت  ۵۰درصدی
خود اســتفاده میکنند یا دارای سیســتم تهویه نامناسب
هســتند ،اجتناب کنند .الری گفت :همچنین از میزهای
غذاخوری که پوشش یک بار مصرف دارند ،استفاده کنند.
شستوشو و ضد عفونی دســتها را قبل و بعد صرف
غذا فراموش نکنند .برای سفارش نوشیدنی در کنار غذا،
حتم ًا نوشیدنیهای بسته بندی شده سفارش دهند و از نیهای
یک بار مصرف بســته بندی شده یا لیوان یک بار مصرف
اســتفاده کنند .وی بیان کرد :دقت کنند که نمک ،فلفل و
سماق در بسته بندیهای یک بار مصرف یک نفره سرو شود
و از نمکدان و نظایر آن به هیچ وجه اســتفاده نکنند .در
صورت تمایل ،صرف ًا نسبت به سفارش ساالد و سبزیجات
دارای بسته بندی یک بار مصرف دارای مجوز اقدام کنند.
همچنین از پرداخت وجه نقد به طور جد خودداری کرده
و از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.

روسیه:

در مورد انتقال تروریستها به قرهباغ اطالعات کامل داریم

«سرگئی نارشکین» رئیس سرویس اطالعات خارجی روسیه گفت که اطالعات کاملی
را در مورد انتقال تروریســت های خارجی به قــره باغ و فعالیت آنها در این منطقه را از
شرکای خارجی دریافت کرده ایم .به گزارش ایرنا ،نارشکین به ریانووستی گفت :اطالعات
دقیق در مورد شــرکت تروریســت ها و ستیزه جویان از ســوریه در جنگ های قره باغ
را ســرویس اطالعات خارجی روسیه ازجمله از شرکای خود در سازمان های اطالعاتی
کشورهای خاورمیانه کسب کرده اســت .وی خاطرنشان کرد که اطالعاتی که سرویس
اطالعات خارجی روسیه در این مورد از شرکای خود در خاورمیانه کسب کرده دقیق است.
نارشکین افود :این اطالعات (فعالیت تروریست های انتقال یافته از سوریه به قره باغ) را
از شماری از کشورها ،از منابع مختلف و شرکای خود و سرویس های همکار با روسیه در
خاورمیانه دریافت کرده ایم.
فعالیت سازمان های اطالعاتی ترکیه در مناقشه قره باغ
رئیس ســرویس اطالعات خارجی روسیه همچنین از نشانه های فعالیت سازمان های
اطالعاتی ترکیه در مناقشــه قره باغ خبر داد .نارشــکین گفت :ما شاهد فعالیت سازمان
اطالعاتی ترکیه در قره باغ و وجود نشانه هایی از فعالیت آن در این منطقه هستیم .سرگئی
الوروف وزیر خارجه روسیه به تازگی گفت که شمار تروریست ها و ستیزه جویان خارجی
از خاورمیانه در منطقه قره باغ به بیش از دو هزار نفر می رسد .الوروف پیشتر در گفت وگو
با روزنامه کامرسانت چاپ مسکو اعالم کرد که روسیه از بازیگران خارجی می خواهد از
امکانات خود استفاده کنند تا از انتقال مزدوران و تروریست ها از کشورهای خاورمیانه به
قره باغ که شمارشان به دو هزار نفر می رسد ،جلوگیری کنند.

وزیر خارجه روســیه ادامه داد که بدیهی است ما نگران بین المللی شدن مساله قره باغ و
جذب ستیزه جویان از منطقه خاورمیانه به این مناقشه هستیم و بارها از بازیگران خارجی
خواستیم که برای جلوگیری از انتقال تروریست ها به قره باغ و شرکت آنها در این مناقشه
تالش کنند .ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز دیروز در نشست خبری
هفتگی گفت که روسیه اطالعاتی کسب کرده است که گروهی از ستیزه جویان از منطقه
خاورمیانه به قره باغ منتقل شدهاند و این افراد از ایدئولوژی افراطگرایانه پیروی میکنند.
درگیریهای نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ششم مهر ماه گذشته
آغاز شده است و با وجود این که با دخالت میانجیگران بینالمللی سه بار توافق آتش بس
میان طرفین حاصل شده ،این درگیریها بیش از یک ماه است همچنان با شدت ادامه دارد.
جمهوری آذربایجان در این مناقشــه با تکیه بر اصل حفظ تمامیت ارضی خواستار پایان
اشغالگری ارمنســتان شده و از ســوی دیگر طرف ارمنی با استناد به اصل «حق تعیین
سرنوشت» خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق ارامنه در منطقه قره باغ شده است.
ممانعت روسیه از ساخت واکسن کرونا در آمریکا دروغ است
رئیس سرویس اطالعات خارجی روسیه در بخش دیگری از مصاحبه با ریانووستی گفت
که ادعای واشنگتن مبنی بر جلوگیری و ممانعت روسیه از دستیابی این کشور به واکسن
کرونا دروغ و بی اساس است .نارشکین تصریح کرد :برای چنین اتهامی علیه روسیه دلیلی
وجود ندارد .به گزارش رســانه ها ،ویلیام اوانین رئیس مرکز ملی ضداطالعات و امنیت
آمریکا ،روســیه ،چین و ایران را متهم کرد که تالش می کنند مانع از دســتیابی آمریکا به
واکسن کرونا شوند.

دیپلماتایرانی:

راه ابریشم زمینهساز روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و چین است

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای با بیان اینکه ایران در گذشته بخش مهم و
اصلی جاده ابریشم بوده است گفت :راه ابریشم نه تنها موجب ایجاد داد و ستد و تجارت
بین دو تمدن ایران و چین شد بلکه زمینه ساز روابط فرهنگی و تمدنی بین دو کشور است.
به گزارش ایرنا از کنســولگری ایران در شــانگهای ،رمضان پرواز روز جمعه در نشست
همکاری کشورهای مسیر یک کمربند  -یک جاده که در حاشیه سومین نمایشگاه بینالمللی
واردات چین در شانگهای برگزار شد در سخنانی با اشاره به اهمیت ایده کمربند  -جاده از
حیث استراتژیک و جهانی ،آن را برگرفته از جاده ابریشم قدیم دانست .این دیپلمات ایرانی

همچنین با اشــاره به اهمیت روابط دو کشور در عصر جدید افزود :در دوره مدرن روابط
دو کشــور نیز این ایده میتواند در مسیر تکامل روابط طرفین در ابعاد مختلف ایفای نقش
نماید .وی افزود :ایران به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپولیتکی در منطقه غرب آســیا،
برخورداری از تاریخ تمدنی غنی ،ســابقه روابط طوالنی مدت با چین به ویژه در زمان راه
ابریشم و نهایت ًا فرصتهای بی شمار ،نقشی مهم و برجسته ای در چارچوب این ایده دارد.
در پایان این نشست کلیپ کوتاهی از توانمندیهای ایران به نمایش درآمد که مورد استقبال
حاضران قرار گرفت.

سرمقاله

چین ،خاورمیانه و توافق با ایران
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

در خاورمیانه چین از موقعیت خاصی برخوردار است .برای سیاست مداران دولت
ورشکسته لبنان حکم دستگاه خودپردازی دارد که می تواند میلیاردها دالر به جیب
آنها بریزد تا آنان بتوانند موقعیت سیاسی خود را حفظ کنند .برای دولت بشار اسد
نیز می تواند نقش قهرمان داستان را ایفاء کند و با پا نهادن به میدان این کشور ویران
را یک تنه بازسازی کند.
در  10مهر ماه رئیس جمهور کشورمان اعالم کرد که گام مهمی در روابط ایران و
چین برداشته شده است .مدتیست که دو کشور در مورد توافقی  25ساله مذاکره می
کنند لیکن جزئیاتی در این زمینه منتشر نشده است .اخبار منتشر شده حاکی از آن
است که چین در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل ،مخابرات و انرژی هسته
ای سرمایه گذاری خواهد کرد و سهم مشخصی از صادرات فرآورده های نفتی ایران
را به خود اختصاص خواهد داد.
این مذاکرات تا حدودی حساسیت واشنگتن را برانگیخته است .مایک پمپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا هشدار داد که چنین توافقی می تواند به کاهش ثبات و امنیت
منطقه بیانجامد .البته دیپلماسی چین در خاورمیانه همواره بر وعده زیاد و عمل کم
استوار بوده و مذاکرات اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
با خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری ،برخی معتقد بودند چین با نزدیک
شدن به ایران از شرایط ایجاد شده استفاده حداکثری خواهد کرد .ولی چنین اتفاقی
رخ نداد .سال گذشته تجارت بین دو کشور به میزان یک سوم کاهش یافت و در
 8ماه اول سال جاری میالدی واردات چین از ایران با  %62کاهش از  10/1به 3/9
میلیارد دالر رسیده است .ولی صادرات چین به ایران تنها  %7کاهش یافته و بدین
ترتیب می توان گفت ایران هنوز به کاالهای چینی نیاز دارد علیرغم اینکه چین نیاز
چندانی به نفت ایران ندارد.
برخالف ایاالت متحده ،سیاست دولت چین داشتن رابطه اقتصادی با همه کشورهای
خاورمیانه است .ولی عمیق شدن رابطه چین با ایران با محدودیت های جدی مواجه
اســت .طبیعی است چین به رابطه با آمریکا اهمیت بیشتری بدهد تا با ایران ،و به
همین دلیل برای جلوگیری از هر گونه عکس العمل آمریکا از خیر قرارداد  5میلیارد
دالری توسعه ذخایر گاز در پارس جنوبی گذشت.
از نظر چین روابط با کشــورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس بیشترین اهمیت را
دارد و در مقابل این کشورها تا حدودی توسعه روابط چین با ایران را بر می تابند.
بــه عنوان مثال در مــاه ژوئن چین با قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی
بر الزام ایران به اجازه بازرســی از دو سایت هســته ای مخالفت کرد و این اقدام
چین با مخالفت جدی کشورهای عرب مواجه نشد .ولی باید قبول کرد که ایجاد
پایگاه نظامی در خلیج فارس و یا فروش مقدار قابل توجهی سالح به ایران مساله
دیگریســت که ممکن است روابط این کشــور با کشورهای منطقه را به مخاطره
بیاندازد .در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به چین برای ادامه مذاکره درباره توافق
بین دو کشور مشخص شد که مساله دشوارتر از آن است که درآینده نزدیک به نتیجه
نهایی برسد .در این دور از مذاکرات مقامات چینی به کلی گویی بسنده کرده و به
نوعی پای سایر کشورهای منطقه را نیز به میان کشیدند .بالفاصله پس از سفر ظریف
به پکن رئیس جمهور چین نماینده ویژه خود را همراه با نامه ای به دیدار ولیعهد
امارات فرستاد و پیام وی این بود که چین برای روابط خود با کشورهای امارات و
عربستان اهمیت ویژه ای قائل است .بدین ترتیب می توان به این نتیجه رسید که
برخورد سرد مقامات چینی در آخرین دور مذاکرات با ایران حاوی این پیام است که
مادامی که ایران مشکالت خود را با کشورهای منطقه حل و فصل نکند ،امکان نهایی
کردن قرارداد  25ساله وجود ندارد.
اما رفتار چین با ایران در ارتباط با توافق پیش رو کام ً
ال طبیعیست چون این کشور
همواره روابط خارجی اش را بر مبنای منافع اقتصادی تدوین می کند .در این راستا
امارات یکی از مهم ترین شــرکای تجاری چین در جهان عرب است و  %28از
تجــارت غیرنفتی چین با منطقه را به خــود اختصاص می دهد به طوری که قبل
از شــیوع ویروس کرونا ارزش تجارت بین دو کشور به  50میلیارد دالر در سال
رسید .در سال  2019میالدی صادرات نفت امارات به چین با رشدی  9/5درصدی
نسبت به سال قبل از آن به  7/3میلیارد دالر رسید .اما آمار اقتصادی در مورد روابط
تجاری چین و عربستان حتی جالب توجه تر است .در سال  2019میالدی ارزش
کل تجارت بین دو کشور به  80میلیارد دالر رسید که چین را به بزرگترین شریک
تجاری عربستان و هم چنین به بزرگترین شریک تجاری چین در غرب آسیا تبدیل
کرده اســت .در سال های  2018و  2019میالدی ،عربستان به طور متوسط روزانه
 1/8تا  2میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده و در سال  2019میالدی با رشد 35
درصدی نسبت به سال قبل از آن  16/8درصد از نیازهای نفتی پکن را تامین کرده
است .باید توجه داشت که  %45از نیاز نفتی چین از منطقه خاورمیانه تامین می شود
و عربستان و امارات نقش ستون های انرژی چین را ایفاء می کنند.
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.

