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سرمقاله

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور:

ادارات این هفته تعطیل است

از مردم می خواهیم کارهای اداری خود را دو هفته به تعویق بیاندازند
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از تعطیلی ادارات در
هفته پیش رو خبر داد.
به گزارش ایرنا ،جمشــید انصاری ،با حضور در بخش گفت
وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار کرد :این هفته ادارات
تعطیل هســتند مگر آنکه حضور آن کســانی که به تشخیص
مقامات حضور آنان ضروری باشــد و این در جلسه دولت به
رییس جمهوری ابالغ شد.
وی ادامه داد :از همه می خواهم این دستور را به صورت جدی
عملــی کنند و از مردم می خواهم کارهــای اداری خود را دو
هفته به تعویق بیاندازند تا زنجیره شــیوع قطع شــود .مث ً
ال در
شــهرداری یک بخش ،خدمات شهری ارائه می کند و بخشی
دیگر ،مجوزها را صادر می کند و کســانی که سر کار حضور
دارند از بخش ارائه خدمات شــهری هستند .لذا قسمت های
اداری غیرضروری نیازی به حضور ندارند.
معاون رییس جمهوری عنوان کرد :دولت ،این بخشنامه را ابالغ
کرده و شامل همه کارکنان دولت اعم از رسمی و قراردادی و
پیمانی و همچنین شامل قرارداد دستگاه با شرکتها می شود
و کاهش نیرو باید در تمام عرصه ها انجام شــود و فرقی بین
کارکنان شاغل ادارات نیست.
انصاری توضیح داد :باید تردد را در ســطح شــهر کم کرده و
ادارات را سبک کنیم و فرقی نمی کند نیروی شرکتی یا قرادادی
یا رسمی باشــد .از روزی که این بیماری در کشور شیوع پیدا
کرد برنامــه های مختلفی را برای مراقبــت از کارکنان دولت
تدوین و ابالغ کردیم و  ۱۲اسفند نخستین بخشنامه ما ابالغ شد
و باید و نباید نحوه حضور را اعالم کردیم و در اکثر دســتگاه
های عمومی ،آزمایش های الزم تســت های کرونا انجام شد.
ضمن آنکه کارکنان دولت از سیستم بیمه ای خوبی برخوردارند
و برای آنان جای نگرانی نیست.
وی گفت :کســانی که مبتال شوند ،همه هزینه ها پرداخت می
شــود و کارکنان نگرانی های اصنــاف را ندارند .آنان حقوق
و مزایای خود را دارند .اصــرار مدیران برای حضور کارکنان

استثناست .وقتی بخشنامه ای صادر می شود باید اجرا شود و
مدیران باید با حداقل نیرو کار را پیش ببرند.
همچنین حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی مقابله با کرونا نیز اظهار کرد :هر هفته لیست شهرهای
قرمز و زرد و نارجی اعالم و محدودیت ها اعمال می شــود.
این طرح به طور جامع و هوشمند دیده شده و هر زمان وضع
شهرها تغییر کند ،محدودیت ها نیز تغییر می کند.
در ادامه این برنامه معــاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس
راهور ناجا نیز اظهار کرد :بر اســاس دستور العمل این شرایط،

مشخص شده است که خودروهای غیر بومی ممنوعیت تردد
دارند و استثناها را دیدیم و اگر راننده بومی اسنادی نشان دهد،
مثل سند وسیله نقلیه یا محل سکونت یا هر مدرکی ،پلیس وی
را جریمه نمی کند.
سرهنگ عین اهلل جهانی ادامه داد :اگر کسانی با دوربین جریمه
شده باشند ،می توانند با ارائه مدارک مثبته و در صورت اثبات
اسناد ،اعتراضشان رسیدگی و جریمه حذف می شود.
معاون اجتماعی پلیس راهور توضیح داد ۶۰ :درصد مراجعان
مراکز شماره گذاری با وکالت فروشــنده به خریدار وارد می

شــوند و حدود  ۲۰هزار نفر مراجعه می کنند و این در حالی
اســت که این روزها مراکز تعطیل است .مقرر شده اگر اعتبار
وکالت منقضی بشود ،همان مدت به مدت وکالت آنان اضافه
می شــود .پلیس به هیچ وجه با خرید وکالتی مشکل ندارد اما
کسانی که وکالت دارند می توانند بعد از تعطیالت ،الزام ًا نوبت
اینترنتی گرفته و سپس مراجعه کنند.
سرهنگ جهانی عنوان کرد :اخیرا ً در فضای مجازی اعالم کردند
از  ۲۱تا  ۴صبح بیمه خسارت نمی دهد؛ در صورتی که پلیس
در محل حاضر شده و شــرکت های بیمه مسوولیت خود را
دارنــد و از تعهد آنان خارج نیســت .اگر تصادفی رخ داد هم
راهنمایی و رانندگی و هم بیمه در خدمت آنان هستند.
در ادامــه این برنامه مجتبی صفایــی نایب رییس اتاق اصناف
نیز توضیح داد :همکاری و ایثار تمام کســبه کشور در اجرای
پروتکل های وزارت بهداشــت مثبت است و در اکثر شهرها
بازارها عموم ًا تعطیل است و کمبود کاال هم نداشتیم و اصناف
در حد اعال کمک کردند.
وی دربــاره کرکره های نیمه باز برخی مغازه ها عنوان کرد :در
سراسر کشور گشت های مختلف با حضور نمایندگان دادستان
در حال انجام وطیفه هستند و هر واحد صنفی که باید تعطیل
باشد و تمرد کند ،با آنان برخورد می کنیم.
نایب رییس اتاق اصناف تاکید کرد :شیرینی فروشی ها و آجیل
فروشی ها جز گروه  ۲هستند و حق فعالیت ندارند و مردم می
توانند از طریق شــماره تلفن  ۱۲۴به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گزارش دهند.
صفایی ادامه داد :پروتکل ها برای کاهش بیماری است اما این
همکاری ها با بسته تشویقی همراه نیست .می گوییم دو هفته
صنوف تعطیل شــوند اما باید برای تأخیر در پرداخت مالیات
و ...شرایطی را فراهم کنیم .باید منطبق با همراهی اصناف ،بسته
تشویقی داشته باشیم ۲۳ .درصد از سهم کارفرما گرفته می شود
اما صنف تعطیل اســت و مالیات و مسائل دیگر پرداخت می
شود اما اصناف تعطیل هستند.

روسیه:

سفر پمپئو به جوالن تحقیر قوانین بین المللی است
ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه سفر
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین های اشغالی
جوالن نشــانه ای از رفتار تحقیر آمیز واشنگتن با قوانین بین
المللی خواند.
به گزارش ایرنا ،زاخارووا در نشست خبری هفتگی در وزارت
امور خارجه روســیه ،در مورد سفر پمپئو به ارتفاعات اشغالی
جوالن توسط رژیم صهیونیســتی گفت :ما این سفر را نشانه
دیگری از رفتار تحقیرامیز آمریکا به اصول قانونی بین المللی
برای حل مسائل خاورمیانه می دانیم.
وی ادامــه داد :تالش هــای دولت آمریکا برای مشــروعیت
بخشیدن به حضور غیرقانونی اسراییل ،با منشور سازمان ملل و

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مغایرت دارد.
زاخارووا گفت :ما بر موضع اصولی روسیه در مورد ساخت و
ساز غیرقانونی اسراییل در اراضی تصرف شده در سال  1967را
مورد تاکید قرار می دهیم.
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت :بر این باوریم که این
گونه اقدامات مانع تالش های برای ازسرگیری روند مذاکرات
می شود که برای حل و فصل عادالنه و پایدار و جامع مسائل
منطقه خاورمیانه می شود.
پمپئو در اقدامی بیسابقه که نقض تمام قوانین و کنوانسیونهای
بینالمللی است ،به عنوان نخستین وزیر امورخارجه آمریکا و از
زمان اشغال بلندیهای جوالن در سال  ۱۹۶۷به این منطقه سفر

چهارسویسیاست
ربیعی در واکنش به خبر شالق خوردن یک کارگر:

اعتقادی به شکایت ندارم؛ برخی غیرمنصفانه قضاوت میکنند

ســخنگوی دولت با اشاره به انتشار خبری درباره شــاقخوردن یک کارگر ،گفت:
اعتقادی به شــکایت ندارم،متاسفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عدهای بدون هیچ
اطالعی ،قضاوت میکنند و مینویسند.
به گزارش ایرنا« ،علی ربیعی» در صفحه شــخصی خود در پیام رسان توئیتر نوشت:
در بدخوابی نیمه شب در اندیشه فرجامِ برجام و جامعه ،به عادت بد همیشگی سری
به فضای مجازی زدم .با تعجب ،خبری تاسفانگیز در موردشالق خوردن یککارگر
دیدم .نمیدانم اتهام او چیست ،اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی
شکایتی نکردهام.
وی افزود:در طول دوران وزارتم ،صرفا برای یک شکایت دستور پیگیری دادم آنهم
در مورد آخرین رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم بود.
ســخنگوی دولت تصریح کرد :به یاد دارم «عباس عبدی» اوایل فروردین  ،۹۸به نقل
از وکیل خوشــنام کشــور «صالح نیکبخت» که وکیل این کارگر بود از من خواست
برای رفع شبهه ،نامهای تنظیم کنم .من با وی صحبت کردم که هر متن موثری که الزم
میداند تنظیم کرده تا امضا کنم .اتفاقا در خط چهارم قبل از "شکایت ندارم" خودم واژه
"نداشته" را هم اضافه کردم .چون اساسا نه تنها اعتقادی بهشکایت ندارم بلکه به گواه
همگان ،وزارت کار و دفتر من همیشه محلی برای تظلم خواهی کارگران بوده است.
ربیعی با بیان اینکه من حتی حاضر نشدم عامل فوت فرزندم که به جرم قتل غیرعمد
عــازم زندان بــود یک روز به زندان برود و رضایت دادم ،خاطرنشــان کرد :من دلیل
شالق خوردن این کارگر را نمیدانم اما شالق بر تن هر انسان و کارگری نگرانم کرده
و آزارم میدهد.
وی گفت :آقای نیکبخت وکیل این کارگر ،شــاهد صادقی برای کل این ماجراســت
متاســفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عدهای بدون هیچ اطالعی ،قضاوت میکنند
و مینویسند و....
سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان:

ایران آماده مساعی مشترک برای رفع سوءتفاهمها
در منطقه است

ســفیر جمهوری اســامی ایران در پاکستان با اســتقبال از ابتکار میانجیگری دولت
عمرانخان برای تنشزدایی در منطقه ،از آمادگی کشــورمان برای مساعی مشترک با
هدف رفع سوءتفاهمات خبر داد.
به گزارش ایرنا« ،سید محمدعلی حسینی» در مصاحبهای با شبکه پاکستانی " "۲۴در
اســامآباد گفت :ایران از ابتکار عمل نخست وزیر پاکستان مبنی بر میانجیگری میان
تهران و ریاض استقبال کرده و از آن حمایت کرده است .این در حالی است که اسالم
آباد پاسخ مناسبی از طرف عربستانی دریافت نکرده است.
وی تاکیــد کرد :جمهوری اســامی ایران بــه دنبال راهکارهای مناســب برای رفع
سوءتفاهمها است و ارائه طرح صلح از سوی رئیس جمهوری اسالمی ایران به همین
منظور به کشورهای منطقه خلیج فارس ارائه گردیده است.
حســینی اظهار داشت :تهران ابتکار میانجیگری اسالمآباد برای کمک به تنشزدایی با
ریاض را پذیرفت و از این مساعی منطقهای توسط «عمرانخان» نخست وزیر پاکستان
تمجید میکند.
سفیر کشورمان درباره مسئله کشمیر نیز گفت :کشمیر مانند آن زخم دردناکی است که
یادآور دوران امپریالیسم است.
وی درخصوص روابط ایران و پاکستان و تاکید بر رو به رشد بودن این مناسبات طی
سالهای اخیر گفت :مقامهای بلندپایه دو کشور همسایه اراده جدی برای تقویت هرچه
بیشتر روابط دوجانبه دارند.
حسینی اظهار داشــت :برخی از طرفها نمیتوانند شاهد رشد روابط پاکستان و ایران
باشند به همین دلیل دســت به حمایت و پشتیبانی از عناصر تروریستی و گروههای
جدایی طلب میزنند که تهدیدی مشترک برای تهران و اسالمآباد محسوب میشوند.
ســفیر ایران در پاکستان تاکید کرد :ما معتقدیم با تالش رهبران هر دو کشور می توان
مشکالت و موانع در مسیر توسعه روابط و همکاریها را برطرف کرد.
وی همچنین اعالم کرد :اجالس آتی بیست و یکمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران
و پاکستان و کمیته مشترک تجارت مرزی نیز در آینده نزدیک برگزار میشود.

کرد و ادعا کرد :این منطقه برای همیشه سرزمین اسرائیل است.
وی در بدو ورود به منطقه اشغالی جوالن سوریه مدعی شد :این
منطقه برای همیشه سرزمین اسرائیل است.
پمپئو اسفندماه  ۹۸نیز از حذف واژه «اشغالی» برای بلندیهای
جوالن سوریه در گزارش ساالنه حقوق بشر این کشور حمایت
کرده بود.
این نخستین سفر یک وزیر امورخارجه آمریکا به منطقه جوالن
سوریه از سال  ۱۹۶۷میالدی است.
منطقه جوالن اشغالی سوریه در جریان جنگ شش روزه اعراب
و اسرائیل به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد.
واســیلی نبنزیا نماینده دائم روســیه در ســازمان ملل متحد

چهارشنبه شــب گفت که مسکو ســفر "مایک پمپئو" وزیر
امورخارجــه آمریکا به جوالن اشــغالی ســوریه را یک اقدام
تحریکآمیز میداند.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک روسیه ،نبنزیا که در نشست
شورای امنیت ســازمان ملل سخن میگفت ،افزود :ما از حفظ
یکپارچی ســوریه حمایت میکنیم و بــه حاکمیت ارضی این
کشــور احترام میگذاریم و خواهان کنارگذاشــتن طرحهایی
هستیم که خواهان تجزیه این کشور و طوالنیترشدن جنگ در
آن است .وی افزود :این مسأله مخصوص شرق یا غرب سوریه
از جمله منطقه جوالن اشغالی نیست .ما سفر مسؤول بلندپایه
آمریکایی به آنجا را تحریکآمیز میدانیم.

سخنگوی وزارت بهداشت:

میزان ابتال برای اولین بار از مرز  14هزار نفر در روز گذشت
ســخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴۰۶بیمار دیگر از
مبتالیان قطعی به کرونا ،شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید  ۱۹در کشور به  ۴۷هزار
و  ۹۵نفر رسید.
سیما سادات الری روز جمعه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران
افزود :از روز پنج شنبه تا روز جمعه هفتم آذر  ۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۱۴هزار و  ۵۱بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشــور شناسایی شد و دو هزار و ۲۴۵
نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ۹۲۲هزار و ۳۹۷
نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهارداشت :خوشبختانه تاکنون  ۶۴۰هزار و  ۶۵نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۸۶۰نفر از بیماران مبتال به کووید
 ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از اواخر سال  ۲۰۱۹در شهر ووهان چین مشاهده و
در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد به طوری که سازمان بهداشت جهانی در اسفند
( ۹۸فوریه  )۲۰۲۰بروز پاندمی (همه گیری جهانی) این بیماری را تایید کرد.
بیماری کووید  ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از  ۶۰میلیون نفر را در دنیا
مبتال کرده و بیش از یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از داده
اند .ایران از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیت ،نهمین کشور دنیا
به شمار میآید .تعداد فوت کرونا در آمریکا ،برزیل ،هند ،مکزیک ،انگلیس ،ایتالیا ،فرانسه و
اسپانیا بیش از ایران بوده است.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه و حتی قطرات تنفسی از طریق دهان ،بینی و
چشم به افراد منتقل می شود .تنگی نفس ،خستگی و بدن درد ،اختالل در بویایی و چشایی
و مشکالت گوارشی از جمله عالیم بیماری کووید ۱۹است .بیش از  ۸۰درصد مبتالیان به
ویروس دچار بیماری خفیف میشوند.
محدودیت های جدید کرونایی از شنبه اول آذر در  ۴۴۸شهر شامل  ۱۶۰شهر با وضعیت

قرمز ۲۰۸ ،شهر با وضعیت نارنجی و  ۸۰شهر با وضعیت زرد به مدت دو هفته اجرا میشود.
بر اساس این محدودیت ها مشاغل غیر ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی تعطیل می
شــوند ،ادارات دولتی با حداکثر یک ســوم کارکنان فعالیت می کنند ،تردد بین شهری با
خودروهای پالک غیر بومی ممنوع است و هر گونه تردد با خودرو از ساعت  ۲۱تا چهار
صبح در شهرهای قرمز ممنوع است.
جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز شب گذشته  -پنجشنبه  -از
تعطیلی ادارات در هفته آتی خبر داد و افزود :دولت ،این بخشــنامه را ابالغ کرده و شامل
همه کارکنان دولت اعم از رســمی ،پیمانی و قراردادی همچنین شامل قرارداد دستگاه با
شــرکتها می شود و کاهش نیرو باید در تمام عرصه ها انجام شود و فرقی بین کارکنان
شاغل ادارات نیست.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :سالمندان از آسیب پذیرترین گروههای جامعه در ابتال
به کووید  ۱۹هستند و حدود  ۵۰.۴درصد از مبتالیان و  ۷۰درصد مرگ و میرهای ناشی از
این بیماری در سالمندان اتفاق میافتد.
وی افزود :در این شرایط ضروری است که با هوشیاری و دقت نظر الزم و پرهیز از هرگونه
اضطراب و نگرانی نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی در قبال این گروه ،اقدامات الزم
انجام شود.
الری اظهارداشت :توصیه میشود خرید مایحتاج روزانه خارج از منزل به فرد دیگری غیر
از فرد سالمند واگذار شود .از وسایل حمل و نقل عمومی برای فرد سالمند استفاده نشود.
در صورت داشتن عالئم سرفه ،عطسه و تب حتما از ماسک استفاده کنید و از فرد سالمند
فاصله بگیرید همچنین از درآغوش گرفتن فرد سالمند خودداری شود.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :از هرگونه پذیرش مهمان و رفتن به مهمانی برای حفظ
سالمت اعضای سالمند در منزل به طور جد پرهیز کنید همچنین در صورت سابقه ابتال فرد
سالمند به بیماری های زمینهای از جمله دیابت و بیماری های قلبی و عروقی ضمن انجام
مراقب های ویژه از خروج از منزل به طور جدی جلوگیری شود.

عراقچی جزییات تبادل زندانیان ایرانی و استرالیایی را تشریح کرد:

تعامل سازنده سه کشور برای آزادی سه زندانی ایرانی

معاون سیاســی وزیر خارجه با تشریح جزییات تبادل زندانیان ایرانی و استرالیایی ،گفت:
افتخار داشــتم که از سه هموطن عزیز آزاد شــده استقبال کنم و پس از ورود آنها و ابراز
اطمینان از سالمتیشان ،دستور عزیمت زندانی استرالیایی داده شد.
به گزارش ایرنا ،سید عباس عراقچی که در مراسم تبادل سه زندانی ایرانی در تایلند و یک
تبعه استرالیایی-انگلیســی در هفته گذشته حضور داشت ،در خصوص این تبادل یادآور
شد :روز چهارشنبه ( ۵آذر  )۱۳۹۹در نتیجه یک کار فشرده دیپلماتیک با دو کشور تایلند
و استرالیا که بیش از یک سال به طول انجامید ،سه زندانی ایرانی در تایلند با یک زندانی
استرالیایی در تهران تبادل شدند .وی افزود :این تبادل در نوع خود منحصر به فرد است چرا
که سه کشور در این تبادل دخیل بودند و یک تعامل سه جانبه صورت گرفت .سه ایرانی
در برابر تنها یک خارجی آزاد شــدند .تبادل در فرودگاه تهران صورت گرفت .یعنی اول
سه ایرانی آزاد و به تهران وارد شدند ،بعدا زندانی استرالیایی از کشور خارج شد .تبادل با
یک هواپیمای اختصاصی استرالیایی انجام شد که ابتدا زندانیان ایرانی را به تهران منتقل کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد :اینجانب در لحظه انجام تبادل برای آخرین
هماهنگی ها و نیز ایجاد اطمینان از به ثمر رسیدن یک سال تالش همکارانم و صدها ساعت
رایزنی سیاسی ،در فرودگاه حضور پیدا کردم و افتخار داشتم که از سه هموطن عزیز خود
استقبال کنم .پس از ورود این سه نفر و ابراز اطمینان از سالمتی آنها دستور عزیمت زندانی
استرالیایی داده شد .گفتنی است که تبادل زندانی یک امر مرسوم و پذیرفته شده در عرف
بین المللی است و به هیچ وجه ناقض استقالل قوه قضائیه نیست .در همه کشورها بعد از
آن که مســیر قضایی به پایان رسیده و فرد به زندان محکوم شد ،امکان تبادل او بر اساس
منافع ملی ایجاد می شود .در کشور ما این امر با تصویب شورای عالی امنیت ملی میسر می
شود .کشورهای دیگر هم روال خود را دارند .در طول تقریبا یک سال گذشته ،وزارت امور
خارجه حداقل پنج مورد تبادل زندانیان را با کشورهای آمریکا (دو نوبت) ،فرانسه ،تایلند
و استرالیا (دو نوبت) انجام داده و طی آن هشت نفر از هموطنان (شامل اساتید دانشگاه و
فعالین مقابله با تحریم ها) در مقابل  ۶زندانی خارجی در ایران آزاد شده اند.

دادستان تهران:

گزارشی از موسسات متخلف بورسی به دادستانی تهران ارائه نشده است

در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارائه فهرست  ۵۰موسسه متخلف
در بورس به دادستانی تهران به منظور برخورد قضایی ،دادستان تهران اعالم کرد که
تاکنون گزارشــی از تخلفات و معرفی موسسات متخلف به دادستانی تهران ارائه و
گزارش نشده است.
به گزارش ایسنا ،علی القاصی افزود :جلسه مشترک دادستانی با این نماینده مجلس
و بورس پیرامون بررسی وضعیت موجود و الزام اشخاص حقوقی به بازار گردانی
درمحل مجلس تشــکیل شــده اســت که تصمیم متخذه نیز با حضور نمایندگان

دادستانی و سازمان بورس و نماینده مذکور در محل ساختمان بورس انجام و نتایج
مثبتی در پیداشت.
وی تاکید کرد :مقرر شــد پیگیریهای اولیه توسط سازمان بورس با دعوت مدیران
اشخاص حقوقی جهت فعالیت و بازارگردانی انجام و نماینده دادستان و مجلس نیز
صرفا جهت نظارت و تذکر در جلسه حضور داشته باشند.
دادســتان تهران تصریح کرد :چنانچه به وظایف عمل نشود ،جرائم احتمالی آنها به
دادسرا گزارش گردد ولی تاکنون موردی گزارش نشده است.

نیمنگاهی
به روی دیگر سکه
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

در انتخابــات اخیر ایاالت متحده از ابتدا تنها یک چیز قطعی بود و آن اینکه راس
ساعت  12ظهر روز اول بهمن ،دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان می
رسد و قرار است در همان لحظه جو بایدن کار خود را به عنوان چهل و ششمین
رئیس جمهور آمریکا آغاز کند .در قانون اساسی آمریکا با صراحت آمده است که
دوره ریاســت جمهوری چهارسال اســت ،نه یک روز بیشتر و نه یک روز کمتر.
در سپتامبر  ،1788با تصویب قانون اساسی ایاالت متحده مقرر گشت دولت از 4
مارس ســال بعد کار خود را آغاز کند .اما زمستان سخت آن سال باعث شد جرج
واشــنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا دوره خود را با  8هفته تاخیر از  30آوریل
آغاز کند و تا سال  ،1933روسای جمهور بعدی در تاریخ تعیین شده یعنی  4مارس
به کاخ سفید راه یافتند .در آن دوران  4ماه وقت الزم بود تا پس از انتخابات همه
آرا شــمارش شده و اقدامات الزم برای آغاز به کار رئیس جمهور جدید به عمل
آید .اما با پیشرفت فناوری قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که می توان فاصله
بین انتخابات و مراسم سوگند رئیس جمهور منتخب را کاهش داد و بدین ترتیب
بیستمین اصالحیه قانون اساســی مبنی بر آغاز کار دولت فدرال در  20ژانویه در
تاریخ  23ژانویه  1933به تصویب رسید و در  20ژانویه  1937فرانکلین روزولت
پس از ادای ســوگند ،دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد و این روند
تاکنون ادامه دارد.
به هر حال با راه یافتن جو بایدن به کاخ سفید در ظهر روز اول بهمن ،تصور برخی
در ایران آن اســت که بالفاصله آمریکا به برجام بازخواهد گشت ،تحریم ها لغو
خواهد شــد و در پی آن قیمت دالر در ایران به شدت سقوط خواهد کرد .کار به
جایی رسیده که وزیر خارجه ما شروطی را برای بازگشت آمریکا به برجام مطرح
می کند .اما درحالی که بایدن هنوز شرط و شروطی برای پیوستن دوباره به برجام
مطرح نکرده ،باید دید فرض ســرازیر شدن دالر به اقتصاد ایران چقدر با واقعیات
مطابقت دارد .بدون شــک البی های متعدد و قدرتمند در واشنگتن از هم اکنون
سخت مشغول گنجاندن شروط دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجامند و
باید دید برآیند فشارهای سیاسی به کجا خواهد انجامید .اما آنچه مسلم است آن که
بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام برای ایران بدون هزینه نخواهد بود.
چنانچه به طرف دیگر ســکه نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که بعید اســت مساله
ایــران در صدر اولویت های دولت جدید آمریکا قرار گیرد .باراک اوباما در دوره
دوم ریاســت جمهوری خود باب مذاکره با ایران را گشود و در آن شرایط مثلث
اوباما ،بایدن و کری جملگی با توافق با ایران موافق بودند .اما با توجه به سن جو
بایدن ،کامال هریس قطع ًا ســودای ریاســت جمهوری در دوره بعد را در سر می
پروراند و برای اجتناب از ریســک عدم توفیق در مذاکرات ،نظر مساعدی نسبت
به مذاکره با ایران نخواهد داشــت .مساله دیگر آن است که اوباما شدیدا ً نسبت به
رفتار نژادپرستانه اسرائیل حساس بود و در مقابل البی قدرتمند رژیم صهیونیستی
مقاومت می کرد .بعید به نظر می رسد جو بایدن چنین مقاومتی از خود نشان دهد.
واقعیت دیگر آن که در حال حاضر اقتصاد اولویت های سیاســی را رقم می زند.
طبق آمار سازمان بین المللی پول تولید ناخالص داخلی آمریکا  21450میلیارد دالر
و ایران  450میلیارد دالر است ،یعنی کل تولید اقتصاد ایران در یک سال کمی بیشتر
از یک هفته ایاالت متحده اســت .پس چرا باید مساله ایران در صدر اولویت های
دولت جدید آمریکا قرار گیرد؟
از طرف دیگر جو بایدن باید با مشــکالت بزرگ دیگری که میراث دوران ترامپ
است روبرو شده و باید راه کاری بیابد ،که از آن جمله می توان به معضل ویروس
کرونا با تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ،لزوم ترمیم رابطه با جامعه اروپا ،تنش
تجاری فزاینده با چین که به دلیل افزایش تعرفه ها به مصرف کننده آمریکایی فشار
اقتصادی وارد می کند و مهار روســیه در افزایش نفوذ منطقه ای اشاره کرد .قطع ًا
پرداختن به این مسایل در مقایسه با بازگشت به برجام تاثیر بیشتری بر زندگی مردم
آمریکا خواهد داشــت .اما با ترکیب مولفه های اقتصادی و ژئوپلیتیک ،سناریوی
حیرت انگیزی خودنمایی می کند .در این ســناریو با نگاهی به روی دیگر ســکه
می بینیم آمریکا در حال حاضر قادر اســت انرژی مورد نیاز خود را تامین کند .در
صورت توافق ،نفت ایران دوباره وارد بازار جهانی شده و نتیجه آن کاهش قیمت،
زیان غول های نفتی آمریکا و سود کشورهای وارد کننده نفت به ویژه چین خواهد
بود .از طرف دیگر در چند سال اخیر شاهد بوده ایم عربستان سعودی بیش از 100
میلیارد دالر و سایر کشورهای عرب منطقه نیز مبالغ قابل توجهی به خرید تسلیحات
نظامی از آمریکا اختصاص داده اند .چنانچه تحولی در سیاست منطقه ای ایران ایجاد
شده و این کشورها از سوی ایران احساس امنیت کنند ،تکلیف سازندگان تسلیحات
نظامی در آمریکا چه می شود؟ برای یک لحظه تصور کنیم رویکرد ایران در ارتباط با
رژیم صهیونیستی تغییر کند.
ادامه در صفحه 5

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.

