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سیاست

سال بیست و نهم
شماره ۷۴۴۹

شنبه اول آذر 139۹
 ۵ربیع الثانی  ۲۱ ۱۴۴۲نوامبر2020

از صبح امروز صورت می گیرد

آغاز محدودیت های سختگیرانه در  160شهر قرمز

رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید
کرد :طرح جامع هوشــمند مقابله با کرونا با هدف مهار کامل
کرونا در کشور تدوین شده و امید داریم با همکاری و همدلی
مردم و جدیت مسئوالن بتوانیم این بیماری مهلک را در کشور
مهار کنیم.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور« ،حســین
ذوالفقاری» رئیس کمیته اجتماعی و امنیتی ســتاد ملی مبارزه
با کرونا با تصریح اینکه شــیوع و گستردگی ویروس کرونا به
وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد و در نهایت سفید مشخص شده
است ،گفت :اگر یک شهری به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر در روز
 ۴بیمار کرونایی داشته باشد؛ وضعیت زرد ،در صورت رسیدن
 ۶نفر ،نارنجی و  ۱۰نفر قرمز خواهد بود.
وی با بیان اینکه اجرای دو هفتهای این طرح به مفهوم این نیست
که در طی این دو هفته نتیجه گیری ملموس داشته باشیم ،اظهار
داشــت :با اعمال کلیه روشها نظیر اقدامات متعدد آموزشی،
بهداشــتی ،درمانی و محدودیتی و قرنطینه میتوان امیدوار به
نتیجهگیری اثربخش در روند مدیریت کرونا داشت.
معــاون امنیتی وزیر کشــور با بیــان اینکه پایــه طرح جدید
محدودیتهای ویژه کرونایی ،شــهرمحور است و استانمحور
نیست ،تصریح کرد :دوشنبه هر هفته وضع شهرها توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اعالم میشود و با این اعالم،
به صورت اتوماتیک و بدون ابالغ قبلی ،متناســب با وضع آن
شهر ،محدودیت ها ،اعمال میشود.
 ۱۶۰شهر در وضعیت قرمز قرار دارند
ذوالفقاری درخصوص وضعیت بیماری در شهرهای کشور هم
خاطرنشان کرد :براساس آخرین اعالم وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی  ۱۶۰شهر در وضعیت قرمز ۲۰۸ ،شهر در
وضعیت نارنجی و  ۸۰شهر در وضعیت زرد هستند.
وی در پاسخ به ســوالی در خصوص ترددها هم ابراز داشت:
در مورد ترددها براســاس این طــرح ،ورود افراد غیر بومی به
شهرهای در وضعیت نارنجی و قرمز ممنوع است و افراد ساکن
این شهرها هم اجازه ورود به دیگر شهرها را ندارند .دقت داشته
باشیم که اجازه ورود به شهرها را ندارد و مسئله خروج نیست.
مردم کار کشاورزی ،دامداری و صنعتی در بیرون از شهرهایشان
دارند و میتوانند فعالیتهایشان را بیدغدغه انجام دهند.
رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه
داد :اگر افراد غیربومی وارد شــهرهای با وضع نارنجی شــوند
در صورت مشــاهده در هر  ۲۴ساعت  ۵۰۰هزار تومان جریمه
میشــوند و اگر وارد شــهرهای با وضع قرمز شوند در هر ۲۴
ساعت یک میلیون تومان جریمه میشوند.
مشاغل اضطراری مانند آتشنشانی دورکاری ندارند
ذوالفقاری با تاکید بر اینکه افرادی که در داخل شهر تهران هستند
به هیچ شهری در سطح کشور نمیتوانند بروند ،عنوان کرد :از
صبح شنبه این اعمال به شدت اجرایی میشود.
وی درخصوص طبقهبندی مشاغل به خصوص ادارات دولتی
یادآور شد :وضعیت نارنجی ،مشاغل اضطراری مانند آتشنشانی
دورکاری ندارند و حضور فقط یک ســوم کارکنان شامل حال
آنها نمیشود ،اما بقیه دستگاهها که امکان دورکاری دارند حضور

کارکنان تا یک سوم در وضعیت زرد امکانپذیر است و در وضع
نارنجی ،تا یک دوم و در وضعیت قرمز تا دو سوم عدم حضور
را میتوانند داشته باشند.
ذوالفقاری با اشــاره به اینکه برای اعمــال این محدودیتها،
ضمانت اجرایی در نظر گرفته شــده اســت ،عنــوان کرد :اگر
چنانچه مدیران دستگاهها و مسئوالن مربوط ،این محدودیتها
را رعایت نکنند مجازات میشوند.
تخلفات را به وزارت بهداشت یا وزارت کشور گزارش
کنید
معاون وزیر کشــور با اشــاره به برخی رفتارهای تبعیضآمیز
در مورد کارکنان رســمی و غیر رســمی گفــت :مقررات و
محدودیتها در مورد برخی نیروهای شرکتی و خدمات اعمال
نمیشــود و آنها از این نظر گلهمندند و مســئوالن باید به این
مسئله دقت و مراقبت کنند اگر گزارشی مبنی بر نقض مقررات و
محدودیتها داده شود ،آن مسئوالن خاطی ،مجازات میشوند.
ذوالفقاری افزود :هدف اصلی این طرح ملی ،ایجاد فاصلهگذاری
اجتماعی است.
وی با بیان اینکه محدودیتها و ســختگیریهای اعمال شده
در هــر پنج حوزه باید با جدیت انجام شــود ،اظهار داشــت:
محدودیتهــای ویژه کرونایی باید بــدون تبعیض در ادارات
مراکز و بازرگانی ،مراکز آموزشی ،مراکز فرهنگی اجتماعی انجام
شــود .افراد میتوانند تخلفات را به سامانه وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی یا به کمیته امنیتی و اجتماعی وزارت
کشور گزارش کنند.
ارائه بستههای حمایتی به اصناف
رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ

چهارسویسیاست
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه فرانسه ،انگلیس و آلمان:

۳کشور اروپایی بهجای فرافکنی
به اجرای کامل برجام برگردند

ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :از سه کشور اروپایی انتظار میرود که به
جای فرافکنی سیاسی ،در جهت پایبندی کامل به تعهداتشان طبق برجام و مصوبات
کمیسیون مشترک اقدام کنند و به اجرای کامل برجام برگردند.
به گزارش اداره کل اطالعرســانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه« ،سعید
خطیبزاده» روز جمعه در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی انگلیس ،آلمان و فرانسه
در خصوص همکاریهای جمهوری اسالمی ایران با آژانس بینالمللی انرژی هستهای،
ضمن محکوم کردن این مواضع غیرمسئوالنه گفت :از سه کشور اروپایی انتظار میرود
که به جای فرافکنی سیاســی ،در جهت پایبندی کامل به تعهداتشان طبق برجام و
مصوبات کمیسیون مشترک اقدام کنند و به اجرای کامل برجام برگردند.
وی افزود :فعالیتهای صلحآمیز هستهای جمهوری اسالمی ایران کامال در چارچوب
قوانین بینالملل و کامال قانونی و مشــروع بوده و در راســتای حقوق ذاتی الینفک
کشورها دنبال میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تعهدات اروپاییها در برجام اظهارداشت:
بــا خروج ایاالت متحده از برجام و اعمال مجدد تحریمها و تداوم بدعهدی اروپا در
زمینه انتفاع اقتصادی ایران از رفع تحریمهای تعهد شده در برجام ،جمهوری اسالمی
ایران طبق بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام گام های هستهای را برداشته است که کامال منطبق
با برجام است.
خطیبزاده ادامه داد :ایران همواره تاکید داشته است که در صورت اجرای کامل برجام
از سوی طرفهای مقابل ،بازگشتپذیر خواهند بود.
روز گذشــته ،انگلیس ،فرانســه و آلمان در بیانیهای خطاب به شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی با طرح ادعاهایی اظهار داشتند :همواره صراحت داشتهایم که از
خروج آمریکا از برجام و احیای تحریمها متأسفیم .ما تحریمها را به نحو پیشبینیشده
در برجــام رفــع کرده و مضاف بر آن از طریق ایجاد ســاز و کار مالی اینســتکس،
تالشهایی اضافی جهت مجاز کردن تجارت مشروع با ایران به کار بستهایم.
این ســه کشور اروپایی مدعی شدند :با وجود این ،علیرغم این تالشهای مبتنی بر
حسن نیت ،ایران اکنون یک سال و نیم است که مرتکب اقدامات متعددی در نقض
جدی تعهدات هستهای خود شده است .ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در
حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.
انگلیس ،فرانسه و آلمان در پایان خواستار آن شدند که ایران به سرعت اقداماتش را به
عقب برگردانده و به پایبندی کامل برجام برگردد.
خبر تماس عراقچی با تیم بایدن ساختگی است
ســخنگوی وزارت خارجه خبر تماس سید عباس عراقچی با تیم بایدن را ساختگی
خواند و تاکید کرد :خبرســازیهای زرد شیوه مرسوم برخی رسانهها به ویژه در این
روزها شده است.
«سعید خطیبزاده» خبر روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز درباره تماس «سید عباس
عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با تیم «جو بایدن»
را ســاختگی خواند و گفت :خبرسازیهای زرد شیوه مرسوم برخی رسانهها به ویژه
در این روزها شده است.
وی ادامه داد :این خبر مربوط به اول هفته و کامال ساختگی است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه این دســت رسانهها از این پس از
اینگونه اخبار هر روز بیشــتر خواهند ساخت ،اظهار داشت :در نیویورک همان روز
توســط دفتر نمایندگی جواب داده شده که هیچ تماسی مستقیم یا غیر مستقیم نبوده
است.
خطیــبزاده که با خبرگــزاری صداوســیما گفتوگو کرده اســت ،تصریح کرد:
خبرسازیهای زرد شیوه مرسوم رسانههاست؛ به ویژه در روزهایی که دستشان خالی
و تقاضا باالست.
بــه گزارش ایرنــا ،روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشــی به نقل از منابعی
دیپلماتیک مدعی شــد که «ســید عباس عراقچی» معاون وزیــر خارجه ایران پس
از انتخابــات آمریکا تالش کرده از طریق واســطههایی این پیــام را به «جو بایدن»
رئیسجمهور منتخب منتقل کند که آمریکا قبل از شــروع هرگونه مذاکره باید بدون
پیششرط به برجام بازگردد.

به پرسشی درخصوص فعالیت برخی کسبهها و بسته بودن آنها
در عین باز بودن فعالیت بانکهــا تصریح کرد :بدهی و چک
کسبهها و بازارها راه حلش در بسته کردن بانکها نیست .خیلی
از خدمات ضروری در کشور فعالیت دارند .فعالیت بخش گروه
یک که بیشترین فعالیت را دارند؛ باز هستند.
ذوالفقاری اضافه کرد :بســتههای حمایتی با هماهنگی وزارت
صمــت و اتاق اصناف ،برای کســبهها و بازاریانی که در این
دوره متضرر میشوند؛ تهیه شــده و به ستاد ملی کرونا ارسال
شده است.
وی با بیان اینکه همه دفاتر کار شــرکتهایی که برای مشاغل
گروه یک ویژه کرونایی فعالیت دارند با رعایت دستورالعملهای
بهداشــتی میتوانند باز باشند ،خاطرنشــان کرد :فعالیتها و
کارخانههای تولیدی مهم که معیشــت و زندگی مردم سروکار
دارند؛ ادامه فعالیت عادی خواهند داشت.
وضعیت کادر درمان بسیار حساس است
به گفته معاون وزیر کشور ،برای کارکنان سازمانها و دستگاههایی
مانند صداوسیما ،مخابرات ،نیروی انتظامی و بیمارستانها که در
هر شرایطی ضرورت دارد در محل کار خود حضور داشته باشند
نسبت به دیگر کارکنان باید تفاوت و امتیازی قائل شود.
ذوالفقاری با بیان اینکه با اجرای درست محدودیتها ،میتوان
امیدوار به کنترل شرایط شد ،ابراز داشت :امروز شرایط بیماری
در وضعیت اضطــرار قرار دارد ،وضعیت کادر درمان بســیار
حساس اســت .برای همین محدودیتهای ویژه کرونایی در
صورت ادامه وضع قرمز ،زرد و نارنجی شــهرها تا زمانی که به
وضع عادی برگردند ادامه مییابد.
وی درخصوص حمل و نقل عمومی و ریلی و هوایی بیان کرد:

فعالیت این بخشها با رعایت پروتکلهای بهداشتی مجاز است
و کارشان تداوم خواهد داشت.
هر سه دقیقه یک ایرانی به علت کرونا جان خود
را از دست میدهد
رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد:
افراد در صورت مثبت بودن تســت با اســتفاده از سامانه ماسک
مــورد کنترل قرار خواهند گرفــت و در صورت عدم رعایت به
خصوص انجام سفر  ۲۰۰هزار تومان جریمه یا به فیش تلفن همراه
یا خودرویاش خواهند شد.
به گفته ذوالفقاری ،بیتفاوتی نسبت به گسترش کرونا سم مهلک
است و باید احساس مسئولیت واقعی در کشور هم از سوی مردم
و مدیران به وجود آید.
وی با تاکید بر جدی بودن خطر شــیوع کرونا یادآور شد :هر سه
دقیقه یک ایرانی به علت کرونا جان خود را از دست میدهد.
راهی جز فاصلهگذاری اجتماعی و اصول بهداشتی نیست
معاون وزیر کشــور افزود :باید همه پای کار بیاییم و در غیر این
صورت همهگیری این ویروس ،گســترش و وضع بیماری بدتر،
شرایط را سختتر و ضرر و زیان کسب و کارها هم بیشتر میشود.
ذوالفقــاری با بیــان اینکه هر شــهری که تمایــل دارند زودتر
محدودیتها برداشته شــود ،الزمهاش آن است که مسئولیت و
گروههای شــغلی و آحاد مردم شــهر به صورت جدی پای کار
بیایند ،عنوان کرد :مسئوالن هم مردم را توجیه ،اقناع و اعمال کنند
و مــردم هم واقعا پروتکلها را رعایت کنند .راه حل واقعی مهار
کرونا ،همراهی مردم با سیاستها و استراتژی کرونایی دولت است
و مردم باید این موضوع را در نظر داشته باشند که کشور با خطر
جدی مواجه اســت و راهی جز فاصلهگذاری اجتماعی و اصول
بهداشتی نیست.
وی با این هشدار که عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی مساوی با
افزایش تلفات و هزینههای سنگین مادی و معنوی است ،گفت:
نتیجه این بیتوجهیها این شده است که فوتیهای روزانه ناشی
از بیماری کرونا از  ۳۰نفر در اردیبهشت به  ۴۸۰نفر امروز برسد.
قرنطینههای خانگی موجب سرایت بیماری به دیگر اعضای
خانواده میشود
رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره
نحوه قرنطینه بیماران کرونایی اظهار داشــت :وزارت بهداشــت
معتقد است بسیاری از قرنطینههای خانگی موجب سرایت بیماری
به دیگر اعضای خانواده میشود.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه از نظر وزارت بهداشت بهترین قرنطینه،
قرنطینههای خارج از منزل و به صورت اتاق مجزاســت ،تصریح
کرد :هتلها ،مهمانســراها و آسایشــگاههای نیروهای مسلح و
محلهای اقامتــی وزارت ورزش از جمله طرح و روش قرنطینه
برای بیماران است که ارائه شده است.
ذوالفقاری اضافه کرد :امروز همه ما با مســئولیت سنگینی مواجه
هســتیم .اگر بنده تستم مثبت بود اگر رعایت نکنم هم تخطی از
قانون کردم و هم باید در پیشــگاه خدا جوابگو باشم .برای همین
کاری کنیم که کمتر نیاز به استفاده از ابزار قانون باشد و خودمان
به همدیگر حس مسئولیت داشته باشیم و با همیاری به مهار کامل
این بیماری در کشور کمک کنیم.

جزئیات طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها کرونایی اعالم شد

تصور دو هفتهای بودن محدودیت ها تلقی درستی نیست

کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا در اطالعیه شــماره دو جزئیات طرح
جامع مدیریت هوشــمند محدودیتهــا کرونایی را
اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت کشــور ،در
اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و در پاسخ
به پیگیریهای مردمــی و مطالبات افکار عمومی در
راستای قطع زنجیره انتشار و انتقال ویروس منحوس
کرونــا ،اطالعیه شــماره  ۲کمیته امنیتــی ،اجتماعی
و انتظامــی دربــاره طرح جامع مدیریت هوشــمند
محدودیتها متناســب با رونــد و وضعیت بیماری
کووید  ۱۹در شهرها به استحضار ملت شریف ایران و
اصحاب رسانه میرسد و جزئیات مرتبط با هر یک از
موضوعهای مطرح شده ،در اطالعیههای بعدی اعالم
میشود.
کمیتــه امنیتی ،اجتماعی و انتظامــی با تاکید بر اینکه
طرح جامع مدیریت هوشــمند محدودیتها بر پایه
جغرافیایی شــهرها تدوین و اجرا خواهد شد ،اظهار
داشت :عالوه بر محدودیتها مشخص شده در طرح،
برگــزاری هرگونه نمایشــگاه (عمومی ،تخصصی و
بینالمللی) در همه وضعیتها (زرد ،نارنجی و قرمز)،

تا عادی شدن شرایط ممنوع است.
ایــن کمیته با بیان اینکه ادامــه فعالیت بقاع متبرکه و
اماکن مقدس زیارتی برابر دســتورالعملهای ابالغی
قبلی وزارت بهداشت خواهد بود ،تصریح کرد :همه
دستگاههای دولتی ،اشخاص حقیقی و حقوقی بخش
غیر دولتی و تولیدی مکلف به اجرای دستورالعملهای
ابالغی در چارچوب مدیریت بیماری هستند.
کمیتــه امنیتی ،اجتماعی و انتظامــی با تاکید بر اینکه
استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرتردد در همه
شهرها در همه وضعیتها الزامی است و متخلفان برابر
مصوبات ســتاد ملی جریمه خواهند شد ،خاطرنشان
کرد :زمــان خاتمه محدودیتها در شــهرهای زرد،
نارنجــی و قرمز منوط به تغییــر وضعیتها بوده لذا
تصور دو هفتهای بودن طرح تلقی درستی نیست.
کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی لیست مشاغل گروه
دوم را به شرح زیر اعالم کرده است:
 -۱بوستانها و مراکز تفریحی،
 -۲پاساژهای سربسته و سرباز ،بازارهای سرپوشیده،
مراکــز خرید و فــروش بزرگ غیر مــواد غذایی و
بازارهای موقت.
 -۳بازارها و نمایشگاههای فروش انواع خودرو ،مراکز

شماره گذاری اتومبیل.
 -۴باشگاههای ورزشی ،سالنهای بدن سازی.
 -۵آرایشگاههای مردانه.
 -۶مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی.
 -۷مراکز فروش فرش و موکت ،لوازم خانگی ،پارچه،
پرده ،مبلمان ،تزیینات داخلی.
 -۸مراکز فروش کادویی ،اسباب بازی ،لوازمالتحریر.
 -۹مراکز فروش انواع پوشاک ،کیف و کفش ،خرازی،
خیاطی.
 -۱۰آتلیه و عکاسی.
 -۱۱آژانس مشاور امالک.
 -۱۲خدمات چاپ دیجیتال.
 -۱۳مراکــر تهیــه و طبخ غذا با پذیرش مشــتری،
قهوهخانهها با عرضه مواد دخانی.
 -۱۴قنادی و شــیرینیپزیتر و خشــک ،آب میوه و
بستنی فروشی و مشاغل مشابه.
کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی در پایان یادآور شد:
جزئیات بیشتر طرح در اطالعیههای بعدی به استحضار
ملت شریف خواهد رسید .از ملت عزیز تقاضامندیم
اخبار و اطالعات الزم را از طریق اطالعیههای صادره
دریافت کنید.

نمایندهپیشینمجلس:

نحوه تعامل با دولت آینده آمریکا نیازمند فهم مشترک ملی است
نماینده ادوار مجلس ،برجام را حاصل فهم مشــترک و
اراده ملی در کشــور دانست و افزود :تصمیمگیری درباره
نحوه تعامل با رییسجمهوری بعدی ایاالت متحده نیازمند
ایجاد فهم مشترک و اراده ملی است تا عزت کشور حفظ
و تحریم ها رفع شود.
مهرداد بائوج الهوتی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا
اظهار کرد :دنیای امروز مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته
است و ما نمی توانیم دور خودمان دیوار بکشیم و بگوییم به
تنهایی می توانیم همه اموراتمان را به پیش ببریم.
وی افزود :اقتصاد ما به تعامالت سیاسی با دنیا گره خورده
اســت و تعامالت سیاســی پیش نیاز تعامالت اقتصادی
هستند.
عضو پیشین کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی به صادرات روزانه حدود  ۲میلیون و ۶۰۰
هزار تا  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه نفت از کشور پیش از
تحریم های آمریکا اشاره کرد و افزود :این میزان صادرات
نفت سالی حدود  ۱۰۰میلیارد دالر برای ما درآمد داشت
کــه در کنار  ۶۰تا  ۷۰میلیارد دالر درآمد غیر نفتی بیش از
نیاز ارزی کشور بود .الهوتی ،افزایش قیمت ارز در ماه های
اخیر را یادآور شد و تصریح کرد :یکی از دالیل باال رفتن
قیمت ارز در ماه های اخیر ،نبود تعادل بین ارز وارد شده به
کشور و هزینههای ارزی ما بود .وی با بیان اینکه ما راهی
جز برداشتن تحریمها نداریم و اکنون گران کشور را اداره
میکنیم ،خاطرنشان کرد :نمی توان برای همیشه قطعات
یدکی هواپیما و دیگر نیازهای کشــور را از بازار سیاه و با
قیمت گرانتر تهیه کرد و باید بتوانیم ارز حاصل از صادرات
را به روال طبیعی وارد کشور کنیم.

نماینده پیشین مردم لنگرود در مجلس به برداشت بی رویه
قطر و دیگر کشورهایی که ایران با آنها میدان نفتی مشترک
دارد ،اشاره کرد و افزود :کشورهای دیگر از شرایط تحریمی
ما سوءاســتفاده می کنند و ما نمی توانیم از منابع خودمان
بهره کافی را ببریم.
وی خاطرنشان کرد :تحمل دهکهای پایین درآمدی برای
ادامه این شرایط کم شده است و مسئوالن کشور باید برای
حل ریشه ای و اساسی مشکالت آنها اقدام کنند.
دولت کمبود منابع را به خوبی مدیریت کرد
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جوانان
تحصیلکرده نیازمند شغل ،مسکن و ازدواج هستند ،افزود:
دولت تدبیروامید توانست باوجود فشار حداکثری آمریکا
و کاهش درآمدهای نفتی ،کشور را مدیریت کند و عالوه
بــر پرداخت حقوق کارکنان دولت ،بــا اجرای امتیازات
 ۵۰درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
کارمندان به بهبود معیشت آنها کمک کرد .الهوتی ،پرداخت
یارانه به  ۷۶میلیون نفر و پرداخت یارانه معیشــتی به ۵۳
میلیون نفر در کنار پرداخت یارانه به دارو و کاالهای اساسی
را یادآور شد و گفت :همسانسازی حقوق بازنشستگان
لشگری ،کشوری و تامین اجتماعی بیش از  ۴۰هزار میلیارد
تومان برای دولت هزینه داشت اما دولت توانست این هزینه
را مدیریت و اجرایی کند.
وی بــه دفاع مردم از کشــور در دوران جنگ تحمیلی و
وفادارای آنها به نظام و انقالب اشاره کرد و افزود :این مردم
وفاداریشــان را در دوران جنگ تحمیلی ثابت کرده اند اما
می توان بر اساس قانون اساسی در مورد تالش برای رفع
تحریم ها از آنها نظرخواهی کرد و این موضوع را به همه

پرسی گذاشت.
عضو پیشین کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :دولت همانطور که رییس
جمهوری اشاره کرد ،دنبال پرداخت یارانه جدید به اقشار
کم درآمد است اما این راه حل ها موقت هستند و نیازمند
راه حل های اساسی تر برای حل مشکالت هستیم.
بایدن باید به خط قرمزهای ما احترام بگذارد
الهوتی با بیان اینکه آمریکایی ها با ما دشمنی دارند و در
این زمینه تفاوتی بین جو بایدن دموکرات و دونالد ترامپ
جمهوری خواه نیســت ،افزود :در عین توجه به دشمنی
واشنگتن باید این موضوع را هم بپذیریم که ادامه تحریم
ها و فشار حداکثری به نفع کشور نیست و ما می توانیم با
حفظ ارزشــهای انقالب و در چارچوب سیاست اصولی
«عزت ،حکمت و مصلحت» ،تعامالت با دنیا را تقویت
کنیم .نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی ،بازگشت بایدن
به برجام را شکست سباست فشار حداکثری عنوان کرد و
افــزود :بایدن باید پلی که ترامپ خراب کرده را داوطلبانه
درست کند و به برجام برگشته و تحریم ها را بردارد.
الهوتی ،توان دفاعی و موشکی کشور و حمایت جمهوری
اســامی از گروه های مقاومت در منطقه و جهان را خط
قرمز جمهوری اســامی ارزیابی کرد و افزود :بایدن باید
به خط قرمزهای جمهوری اســامی توجه داشته باشد و
انتظارات نامعقول نداشته باشد .وی ،برجام را نتیجه فهم
مشترک و اراده ملی در کشور ارزیابی و اضافه کرد :مجلس،
دولت ،شــورای امنیت ملی و سایر قوا با رسیدن به یک
فهم مشــترک ،مذاکراتی را رقم زدند که منجر به امضای
برجام شد.

سرمقاله

جهاناقتصاد

جهان در آستانه «»21
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

« »21عدد شانس است ،حال که به سال  2021میالدی نزدیک می شویم ما جهانیان باید احساس
خوشبختی کنیم! اما از آنجا که سال پیش رو سراسر عدم قطعیت ،نامعلومی و سر درگمیست ،انگار
دور میز قمار نشسته و با اتکاء به شانس و اقبال به امید آنیم که  21بیاوریم .بهترین نکته در مورد
سال آینده این است که امیدواریم ویروس کرونا را تحت کنترل در آوریم .ولی هم زمان نگرانی های
عمیقی هم در اعماق وجودمان نسبت به سال پیش رو نهفته است ،از جمله شرایط نظام بهداشت
و درمان ،به هم ریختگی اقتصادی و نارضایتی اجتماعی .در آستانه ورود به سال  ،21انتظار می رود
مردم جهان توجه خاصی به  10مورد داشته باشند.
 -1واکسن کووید  :19با آغاز تولید انبوه واکسن کرونا ،توجه جهانیان از اقدامات ارزنده و تحسین
برانگیز دانشــمندان در رســیدن به این موفقیت به نحوه توزیع آن در سراسر جهان که می تواند
توام با چالش های بسیاری باشد ،معطوف خواهد شد .دیپلماسی واکسن به صحنه آمده و شاهد
رقابت شدید در داخل کشورها و بین کشورها بر سر جلو زدن در صف دریافت و تزریق واکسن
خواهیم بود.
 -2رشد اقتصادی نامتقارن :بازیابی توان اقتصادی دولتها در پی کنترل بیماری کووید ،به دلیل اوج
گرفتن ویروس در مقاطع و مناطق مختلف ،یکنواخت و قابل اتکاء نخواهد بود .دولتها به میزان
متفاوت از ایفای نقش محوری در حمایت مالی از شرکتها برای ادامه حیات اقتصادی کاسته و به
حمایت مالی از افرادی که کار خود را از دســت داده اند روی خواهند آورد .یکی از ویژگی های
بارز در سال پیش رو افزایش شکاف بین توان مالی بین شرکتها خواهد بود.
 -3بی نظمی نوین جهانی :بســیاری از مردم جهان از خود می پرسند جو بایدن ،رئیس جمهور
منتخب آمریکا ،تا چه حد در بازیابی نظم نوین جهانی موفق خواهد بود؟ در این کارزار پیوستن
دوباره ایاالت متحده به توافق نامه اقلیمی پاریس و برجام نقطه آغاز خوبی بشمار می آید.
 -4جدال آمریکا و چین :انتظار نمی رود جو بایدن در مواجهه با چین پرچم سفید باال برده و به
تنش های تجاری بین این دو کشور خاتمه دهد .بلکه به نظر می رسد وی با تحکیم روابط آمریکا
با متحدان خود ،با جدیت تمام به مقابله با گســترش نفوذ چین در صحنه بین المللی بپردازد .در
حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای واقع در آفریقا و آسیای جنوب شرقی
تالش می کنند که در این مناقشه وارد نشده و به اردوی هیچ یک از این دو قدرت بزرگ نپیوندند.
 -5شرکت های خط مقدم :با گسترش نفوذ اقتصاد در صحنه نبرد بین المللی ،یکی از جبهه ها
در کارزار ژئوپلیتیک بین آمریکا وچین ،شــرکتهای بزرگ و فراملیتی خواهد بود .این شرکتها از
یک طرف از باال تحت فشار سیاسی قرار گرفته و از سوی دیگر مشتریان و کارکنانشان نیز انتظار
دارند که در تدوین استراتژی خود مسایلی چون تغییرات اقلیمی و عدالت اجتماعی را که از سوی
سیاستمداران مورد بی توجهی قرار گرفته ،مد نظر قرار دهند.
 -6دوران بعد از شــتاب گیری رشــد فناوری :در سال جاری همه گیری ویروس کرونا سرعت
استفاده از برخی فناوری ها را به شدت افزایش داد ،که از آن جمله می توان به برگزاری جلسات به
صورت ویدئویی ،آموزش مجازی و خرید اینترنتی اشاره کرد .در سال  2021معلوم خواهد شد که
این تغییرات دایمی خواهد بود یا پس از کنترل بیماری ،همه چیز به حالت اولیه باز خواهد گشت.
 -7کاهش رفت و آمد بین کشــورها :در سال پیش رو صنعت توریسم با چالش مواجهه بوده و
شکل آن نیز دستخوش تغییر خواهد شد به صورتی که مسافرت های تفریحی در داخل کشورها
مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت .شرکت های هواپیمایی ،هتل ها و سازندگان هواپیماهای
مسافربری از جمله بوئینگ و ایرباس کماکان با مشکالت مالی دست و پنجه نرم کرده و دانشگاه
هایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق جذب دانشجویان خارجی کسب می کنند
شــاهد کاهش شــدید درآمد خود خواهند بود .بدین ترتیب ارتباطات فرهنگی بین کشورها نیز
محدود خواهد شد.
 -8پنجره امید به تغییرات اقلیمی :در میان همه چالش ها و تهدیدهای پیش رو در سال آتی ،یکی
از موارد امیدوارکننده امکان جدی شــدن مقابله با تغییرات اقلیمی است .دولتها به سیاست های
اقتصادی با محوریت کاهش رد پای کربن روی آورده و با سرمایه گذاری در این بخش به دنبال
ایجاد اشــتغال و کاهش آالیندگی خواهند بود .اما برای روشــن شدن راهبرد کشورها در کاهش
آالیندگی باید در انتظار کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد باشیم که برگزاری آن به سال
آینده موکول شده است.
 -9دِژاوو :از آنجا که بســیاری از برنامه های ورزشی ،تجاری و سیاسی از جمله المپیک در سال
 2020به مدت یکسال به تعویق افتاد ،در سال آتی این احساس را خواهیم داشت که گویی قب ً
ال
یک بار این مراحل را تجربه کرده ایم.
 -10زنگ خطر :دانشمندان و تحلیل گران که سالها بود نسبت به بروز یک همه گیری در جهان
هشــدار می دادند ،از این فرصت استفاده کرده و سیاست مداران را در مورد بحرانهای دیگری از
جمله مقاومت بدن انسان در مقابل آنتی بیوتیک و تروریسم هسته ای تحت فشار قرار خواهند داد .با
توجه به عواملی چون شیوع ویروس کرونا ،بازیابی نامتقارن توان اقتصادی و تنش های ژئوپلیتیک،
آنچه می توان با اطمینان پیش بینی کرد این است که سال  ،21سالی غیر قابل پیش بینی است!
بدین ترتیب می بینیم که ســال میالدی پیش رو توام با فرصت ها و چالش های بســیار است و
همه چیز برمی گردد به آن که ما چطور بازی کنیم .هنوز ســال شروع نشده با پیروزی بایدن در
انتخابات ریاست جمهوری شاهد آنیم که بختمان باز شده و نه جفت آس ولی دست خوبی آورده
ایم .وقت آن رسیده که قدر کارتهایمان را بدانیم ،تقابل را کنار نهاده و در قمارخانه گیتی با تفاهم
به بازی ادامه دهیم.

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.

