جلسه علیرضا با مدیران تیم انگلیسی

وزیر راه:

جهانبخش اجازه نمیدهد آرزویش
پرپر شود!

صنعت هوایی به مدیریت با اقتدار
نیازمند است

صفحه8

صفحه9

دوشنبه 20مرداد  20-1399ذیالحجه 10-1441آگوست  - 2020سال نوزدهم -شماره  12 - 5221صفحه 4000-تومان

یکند
ترامپ آخرین گزینههایش را رو م 

پشت پرده تغییرات در اتاق جنگ با ایران

صفحه3

دستورالعمل ستاد کرونا برای محرم و صفر اعالم شد

«مردمساالری آنالین» بررسی میکند

ممنوعیت دستهروی هیئتها
و حضور در اماکن مقدس

افشاگری رئیس بنیاد مستضعفان درباره امالک
در اختیار مسئوالن و واکنشها

صفحه4

در اولین جلسه دادگاه متهمان پروند ه خودروهای قاچاق مطرح شد

ورود  54هزار وسیله نقلیه بدون رعایت قانون

صفحه2

اولین جلســه رســیدگی به اتهامات متهمان پرونده شــرکتهای نگین خودرو ،ایرتویا ،آریتا ،نگین
خودروی ایرســا صبح دیروز در شــعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی
کشــور به ریاســت قاضی زرگر برگزار شد .به گزارش قوه قضائیه ،قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه از
وهاب نماینده دادستان خواست کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان اسامی متهمان را به شرح زیر اعالم کرد:
یک :ناصر حدادزاده فرزند غالمرضا متولد  ۱۳۲۷اهل تهران ،ساکن لواسانات ،دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی و شاغل در واردات خودرو ،متاهل ،ایرانی دارای سابقه کیفری...
صفحه2

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور:

 ۲۰تا  ۲۵درصد مردم به کرونا مبتال شدهاند
صفحه1

وجود  ۳انبار نفت در پایتخت

لزوم افزایش نظارت بر حمل مواد شیمیایی
حادثه انفجار در بیروت موجب ابراز نگرانی برخی مســئوالن از جمله یکی از اعضای شــورای شهر تهران
درباره «انبار نفت» شــهران شد و از آن با عنوان «فاجعهای دهشتناک تر از بیروت در کمین تهران» نام برد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی میگوید که این سازمان از مراکز نفتی پایتخت بازدید میکند.
مهندس مهدی داوری  -مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران  -در گفت و گو
با ایسنا درباره لزوم خروج انبارهای مواد شیمیایی از شهرها از جمله شهر تهران اظهارکرد...
صفحه7

سرمقاله

بورس ،ستون فقرات استراتژی «اقتصاد بدون نفت»
سید قائم موسوی

بســیاری از منافعی که نصیــب افراد ،گروهها،
جامعه یا کشوری میشــود ،با برنامه و بر مبنای
اراده قبلی نیســت .وضعیت فعلی اقتصاد ایران و
تحریمهای بیســابقه تحمیلی بــر آن منبعث از
چنین شرایطی است.
اکنــون و در غیاب هژمونیک نفت در مدیریت
اقتصادی کشور ،دولتمردان ناگزیر به سمت اتخاذ
اســتراتژی اقتصاد بدون نفــت رفتهاند .در دوران
معاصر و بعد از اســتیالی نفت بر اقتصاد سیاسی
کشور این دومین بار است که تعارضات بنیادین با
بیگانه ،ایران را ناچار به برگزیدن اقتصاد بی نفت
کرده است.
دفعــه اول در دوره دکتر مصدق بود که دولت
نتوانست بواســطه اختالفات با بریتانیا یک قطره
نفت بفروشد .کودتای  28مرداد  32نگذاشت که
دولت بتواند محک درازمدتی بخورد و بعد از کودتا
پول نفت با قرارداد کنسرســیوم تن نحیف اقتصاد
را مجددا دچار سوء تغذیه کرد.
بعــد از آن ،ســالها و بارها صحبت از کســر
وابستگی به نفت شده بود ولی هر وقت دل کندن
از آن ســخت تر شد .نفت مدل بودجه ریزی را در
کشور به شدت متزلزل کرده بود و تعیین کنندگی
آن را در عمل دچار نوســانات متعددی کرده بود.
نوسانات مثبت و منفی آن به یک اندازه مشکالت
عدیده ای درســت میکرد .تــا جایی که مردم به
طنز میگفتند «نمیدانیم قیمت نفت باال باشــه
بهتره یا پایین باشــه بهتــره» .نخبگان اقتصادی
هــم از آن بجای نعمت نفت بــه نقمت نفت یاد
میکردند.
اکنــون اما قهرا نفت از بودجه و ســر ســفره

خبر

همزمــان رفت .دولــت در زیر رگبار فشــارهای
مضاعف خارجی و داخلی به شکل بیسابقهای تن
به شالقهای استراتژی اقتصاد بدون نفت سپرده
اســت .عارضههای سختی گریبان کشور را گرفته
است و اتخاذ این استراتژی نابسامانیهای سختی
به حوزه معیشتی مردم تحمیل کرده است .کرونا
نیز مزید بر علت شده است.
بازارهــای متعدد داخلی اعم از طال و ســکه،
مســکن ،خــودرو و ارز را دچار نوســانات و بی
ثباتیهای تندی کرده اســت .امــا انصافاً با وجود
همــه انتقاداتی که متوجه ســوء مدیریت داخلی
هست ،دولت توانســت با تأسی به بورس ،شرایط
را از بحرانهای مضاعف دور نگه دارد.
این نوشــته نمیخواهــد و نمیتوانــد منکر
بحرانهای سخت درهم تنیده کنونی کشور شود
اما اســتحکام دولت را نیز نمیتوان نادیده گرفت.
بورس اگر چه حکم پر ســیمرغ اســتقامت دولت
برای جلوگیــری از ورود بــه بحرانهای متوازن
ابرتــورم و غیره دارد اما اگر نگاه کارشناســی به
آن نشــود و ملعبه تنگ نظری و سوءاستفاده قرار
گیرد ،پتانسیل تبدیل شــدن به چشم اسفندیار
دولت را نیز خواهد داشت.
بــورس قــادر اســت همزمان ضمــن کنترل
نقدینگــی ،بــا جذابیتــی که دارد خیــل عظیم
نقدینگیهای خرد را که بواســطه ســقوط ارزش
پول ملی در عمــل کارایی ندارند جذب و از ورود
به کانال ابرتورم جلوگیری کند .ا ز هار شدن مجدد
ارز ممانعــت کند و مانع ورود پولهای بی ضابطه
بــه بازارهای موازی که خودشــان نیز محتضرند،
شود.

حداقل از دو زاویه نیز منبع درآمد بیحاشیهای
بــرای دولت هســت .یکی دولت خود ســهامدار
بزرگی اســت و به تبع رونق بورس سهامش رشد
میکند و دیگری کسب مالیات از معامالت فراوان
بورس اســت .هــر دو کمک میکننــد که دولت
بصورت سلبی و ایجابی از حمایت از بورس ذینفع
بزرگ باشد.
البته بورس مانند ســایر بازارهــای اقتصادی
الزامات و قواعد مربوط به خود را دارد و بزرگترین
اشــتباه ،نگاه تجویزی به آن اســت .بشــدت به
ســیگنالهای آمرانه حساس اســت و پاسخهای
گســتاخانه میدهــد .بهتر اســت االن که بورس
مکانیزمی اســت که به آلترناتیو اقتصاد تحصیلدار
یاری میرساند با مالحظه مزایایی که دارد بیشتر
از آنکــه توســط دولت مدیریت و دخالت شــود،
حمایت و نظارت شــود .دولت باید مزایای رشــد
بورس را بــه بدنه تولید تزریق کند و از تســری
تبعات منفــی آن به ســایر بخشهــای اقتصاد
جلوگیری کند.
بورس این تاالر شیشــهای اســتعداد کمک به
شــفافیت و تنویر اقتصاد و فرار از اپیدمی فســاد
را هم دارد.
هر گونه تحمیل اراده غیرمنطقی و هیجانی بر
بورس ،خیل بزرگ ســهامداران را که خیلیها از
آنها هنوز در حال مکاشــفه هستند فراری خواهد
داد .فراری شــدن آنها یعنی هجــوم به بازارهای
موازی و اختالل در اقتصاد از یکســو و شکســت
سیاســت اقتصاد بدون نفت از سوی دیگر .برآیند
هر دو ،افق اقتصاد و سیاست را بیشتر خاکستری
خواهد کرد.

 ۲۰تا  ۲۵درصد مردم به کرونا مبتال شدهاند

رئیس مرکز تحقیقــات بیماریهــای نوپدید و
بازپدید انستیتو پاستور درباره مطالعات انجام گرفته
شده به وسیله تستهای سرولوژی گفت :تستهای
سرولوژی مبتنی بر کیتهای االیزا است و از فروردین
ماه برای انجام مطالعات مختلف مورد اســتفاده قرار
گرفت .مطالعاتی که توسط معاونت تحقیقات وزارت
بهداشت در شهرهای مختلف و به خصوص شهرهای
بزرگ انجام شد ،نشــان میدهد حدود  18/5درصد
جمعیت عمومی در اوایل اردیبهشت ماه سرم مثبت
برای کووید ۱۹-بودند .اگر برخی ایراداتی که به این
مطالعهها وارد اســت را جدی نپنداریم ،امروز حدود
 ۲۰تا  ۲۵درصد جمعیت کشــور آلودگی به کرونا را
تجربه کردهاند .به گزارش ایســنا ،احسان مصطفوی
در الیو اینستاگرامی کرسی ترویج علم یونسکو درباره
اپیدمیولوژی کروناویروس در ایران و جهان خاطرنشان
کرد :اگر بتوانیم برای این ویروس واکســن موثری به
جامعــه جهانی معرفی کنیــم ،میتوانیم خوشبین
باشیم که شــیوع ویروس تحت کنترل بیشتری قرار
گیرد ،ولی باید درخصوص واکســن واقعبین باشیم.
واکســن قرار نیســت معجزهای ایجاد کند؛ چرا که

مبارزه با مفاسد اقتصادی ضامن توسعه و بهروزی کشور
کمالالدینپیرمؤذن

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور:
ابهامهــای زیــادی درخصوص این بیمــاری وجود
دارد .در تولید واکســنهایی که قرار اســت ساخته
شــوند هدفگذاری صددرصدی مطرح نیست ،بلکه
کارخانههای واکسنسازی به دنبال اثرگذاری  ۶۰تا ۷۰
درصدی هستند .مصطفوی بیان کرد :با در نظر گرفتن
مدت زمانی که واکسن ایمنی میدهد ،دفعات تزریق
واکسن و زمان توزیع آن در ایران ،در کوتاهمدت نباید
به ابزار استفاده از واکسن امیدوار باشیم .فاصلهگذاری
فیزیکی ،شستوشوی مرتب دســتها و استفاده از
ماسک همچنان ابزارهایی هستند که انتظار میرود
از واکســن اثرگذاری بیشتری داشــته باشد .رئیس
مرکز تحقیقات بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو
پاستور با بیان این که در ایران تا به امروز بیش از ۳۰۰
هزار مبتال و بیش از  ۱۶۰۰۰مرگ داریم ،گفت :اولین
موارد ابتال به بیماری در ایران در  ۳۰بهمن ماه در قم
اعالم شد .مسلم است که هنگامی که بیماری با مرگ
شناسایی میشود؛ یعنی در شناسایی آن تاخیر وجود
داشته است و اگر دوره زمانی ابتال و مرگ را حدود سه
هفته در نظر بگیریم ،یعنی گردش ویروس در قم و هم
زمان در برخی استانهای دیگر حدود یک ماه قبلتر

یادداشت

از شناسایی رســمی ورود آن به کشور وجود داشته
است .گزارشهای سایر کشورها نیز حاکی از این است
که شناسایی بیماری در برخی دیگر از کشورها نیز با
تاخیر روبه رو بوده است .به گفته مصطفوی ،در ایران
حدود سه چهارم درگذشتگان این بیماری سن باالی
 ۶۰سال داشــتهاند .افرادی که حداقل یک بیماری
زمینهای و سن باالی شــصت سال دارند ،حدود ۸۵
درصد موارد فوتی کشور را شامل میشوند .در کشور
ما و سایر کشورهای دنیا آقایان بیش از خانمها مبتال
میشوند و میزان مرگومیر نیز در آنان بیشتر است.
رئیس مرکز تحقیقــات بیماریهــای نوپدید و
بازپدید انســتیتو پاستور در پاسخ به پرسشی درباره
ادعای انگلیس و روسیه در دستیابی به واکسن کرونا
گفت :در حالت عادی ،تولید واکسن برای یک بیماری
عفونی پنج الی  ۱۰ســال زمان نیاز دارد .هنگامی که
در یک شرایط اضطراری هستیم ،قطعا این بازه زمانی
به دالیل مختلف کمتر خواهد شد؛ مثال کمپانیهای
واکسنســاز ریسک بیشتری را میپذیرند و برخی از
فازهایی که باید بــه طور نرمال در یک فاصله زمانی
طوالنی طی شود را کوتاهتر میکنند.

مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی موجب امید
و آرامش خاطر ملت میشود.
کدام وجدان پاک اســت که از مفاهیم برجسته
عدالت و ســامت احساس غرور و اشتیاق ننماید و
چــه غمانگیز خواهد بود ،اگر این مفاهیم با تبعیض
درخصوص اشخاص مورد مالک عمل قرار گیرد.
رانتخــواران ،اختالسگــران،رشــوهپردازان و
رشوهگیران ،سوءاستفادهکنندگان از موقعیت قدرت و
کسانیکه با چهرههای ظاهرالصالح و یا پنهان شدن
در پشت عناوین دینی و انقالبی و دولتی و تقنینی
و قضایی بجای رعایت شأن و امانت به منافع مالی و
اقتصادی خود پرداختهاند و بر چهره اسالم و انقالب
خدشه وارد ساختهاند به سرمایه ارزشمند اجتماعی
کشور ،آسیب فراوانی رساندهاند .آنان با سوء عملکرد
و رفتارشان ،مدیران خدوم و سرمایهگذاران سالم را

نیز در تنگنای بیاعتمادیها و حرمتشــکنیهای
ناشــی از رفتار خود قرار داده و اعتمادســوزیها و
باورسوزیها را رقم زدهاند.
جامعــه انتظار دارد متولیان امر ،اجازه ندهند که
مفاهیــم عدالت و ســامت در گذرگاههای تنگ و
کوتاه ،ذهن مدیحهسرایان ،فرصتطلبان ،مفسدین
و همفکران آنان ،گرفتار و بیاثر شوند.
جای تردید نیســت که برخورد بدون تبعیض و
شــعاری با مفاسد اقتصادی ،ویژه خواری و اختالس
ضامن توسعه و بهروزی میهن اسالمیخواهد بود.
بدون تردید مبارزه عملی و قاطع با فســاد مالی
و اقتصادی جز بر اساس راهکار علمیقاطع قانونی
امکانپذیر نخواهد بود و هر اقدامیکه موجب اخالل
در نظــم و امنیــت و حرکتهای اقتصادی ســالم
جامعه گردد نتیجهای جز خدشه بر روند این مبارزه

نخواهند داشت.
امید است مبارزه با مفسدین اقتصادی با رعایت
حریــم و حرمت همــگان ،اجرای دقیــق قانون به
پاالیش عرصه مدیریت و اقتصاد کشــور ،از ناپاکان
و سودجویان ظاهربین دنیاطلب منجر شود و زمینه
الزم را برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم سازد.
مردم انتظار دارند قوای ســهگانه با سالم سازی
کشور ،موقعیت محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بهتری
را برای عموم هموطنان فراهم کنند.
متأســفانه بدلیل عدم توجه به برخی شکایات و
مطالبات بحق مردم و ناکافی بودن بسترهای مناسب
برای نقد منطقی از حاکمیــت ،اعتراضات کوچک
صنفی و اجتماعی زمینهساز بحرانها و اغتشاشات
دامنهدار میشود که در این امر خطیر هم بایستی
حکومت چارهسازی نماید.

