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سرمقاله

جهانگیری در آئین تکریم و معارفه وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

روند اقتصاد ایران رو به بهبود است

معــاون اول رئیس جمهوری با بیان ایــن که با «نه گفتن» به
مطالبات کودکان ،نوجوانان و جوانان مشکالت آنها حل نمی
شــود ،گفت :باید راهها و روشهایــی را پیدا کنیم که اصول
حاکم بر جمهوری اســامی رعایت شــود اما به مطالبات و
درخواستهای آنها نیز پاسخ داده شود.
اســحاق جهانگیری در آئین تکریم و معارفه وزیر آموزش و
پرورش اظهار داشــت :آموزش و پرورش مهمترین مسئولیت
در توسعه علمی و اجتماعی کشور را عهدهدار است ،به همین
دلیل باید در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش سرمایه
گذاری کرد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هزینه کردن در آموزش و پرورش
هزینه ســرمایه اســت نه مصرفی ،افزود :نیروی انســانی که
ماموریت مهم توســعه کشور را به عهده بگیرد باید در مدرسه
و آموزش و پرورش تربیت شود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد :در مدرسه باید تمام
مهارت های زندگی آموزش داده شــود و آموزش و پرورش
باید کانون آموزش و گفت وگو باشد.
جهانگیــری با تاکید بر اینکه آموزش و پــرورش باید کانون
اســتدالل ،منطق و دســتیابی منطقی به ارزش ها و معیارهای
دینــی و اخالقی باشــد ،افزود :از نهاد مدرســه باید انســان
پرسشگر ،متفکر و نقاد و مشارکت جو در جامعه بیرون بیاید.
وی مشــارکتجویی را یکی از مباحث اصلی توسعه جوامع
دانســت و خاطرنشان کرد :مســئوالن آموزش و پرورش در
مقابله با تنگناها باید به فرهنگ و ساختار داخلی این وزارتخانه
توجه کرده و به گونه ای برنامهریزی کنند که محصول مدارس
انسانهایی خالق ،مبتکر و نوآور باشد.
جهانگیــری گفت :بخاطر جایــگاه آمــوزش و پرورش در
جمهوری اســامی و وجود اســناد باالدســتی در این عرصه
می توان گفت تقریبا ســند مهم دیگری نیست که در آموزش
پرورش نیازی بوده و برای آن اقدامی نشــده باشد و همه آنها

تاکید زیادی بر اجرای سندهای باالدستی خصوصا سند تحول
بنیادین دارند ،هم معلمان و هم دولت ،رئیس جمهوری و هم
وزرایی که انتخاب شدن ،تکلیف ویژه ای در اجرای آن دارند.
معــاون اول رییس جمهوری تاکید کــرد :معموال برنامه های
وزرایی که انتخاب می شوند ،برنامه های جامعی برای عبور از
تنگناهاست و چشم انداز بسیار روشنی برای نظام تعیین کرده
اســت؛ برنامه اصلی آموزش و پرورش این است که این سند
را به صورت دقیق اجرا کند.
وی یادآور شــد :بعد از انتخابات سال  ۹۲به دنبال این بودیم
که اولویتهای مهمی که پیش روی کشــور است را شناسایی
کنیم و براســاس آن اولویت هامســائل کشور را حل و فصل
کنیم.یکی از مهمترین موضوعات ،بحث های بین المللی بود
که اقدامات زیادی انجام گرفت ،توافقاتی شد و با کشورهای
مهمی در دنیا گفت وگو انجام گرفت تا اینکه در آمریکا رئیس
جمهــور جدید انتخاب و در اردیبهشــت  ۹۷از برجام خارج
شد.
معاون اول رئیس جمهوری یادآورشــد :اینکه آمریکاییها با
صراحت ،قاطعیت و هیچ پرده پوشی ای می گویند «ما راهبرد
فشــار حداکثری را بر ایران به عنوان دســتور کار اصلی قرار
دادیم»؛ هدفشــان در اوایل فروپاشــی جمهوری اسالمی و
حتی فروپاشــی ایران بود و اهداف حداقلی شا ن که هم اکنون
نیز مطرح می کنند ،فروپاشی اقتصاد ایران است.
جهانگیــری عنوان کرد :حــال یک جنگ اقتصــادی نابرابر
ظالمانهای ،اینگونه علیه اقتصاد کشــور شــروع شده است و
اردیبهشــت ۹۷رســما آن را اعالم کردند ،اینکه در آن زمان
چه شــرایطی به جهــت اقتصادی درکشــور حاکم بود و چه
تصمیماتی گرفته شــد و چرا گرفته شــد؛ اینها در جای خود
قابل بحث است و دربارهاش بحث خواهیم کرد.
وی تصریــح کرد :عــده ای کار را خیلی ســاده میگرفتند و
بالفاصلــه میگفتند مث ً
ال این تصمیمات ،تصمیمات درســتی

چهارسویسیاست
ظریف:

با وجود نتانیاهو آمریکا نیازی به دشمن ندارد

وزیر امور خارجه در پیامی توئیتری به گزارشهای حاکی از جاسوســی رژیم
صهیونیســتی از کاخ سفید اشــاره کرد و خطاب به ترامپ نوشت که باوجود
دوست نزدیکی همچون بنیامین نتانیاهو آمریکا دیگر به دشمن نیازی ندارد!
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان جمعه شب در پیامی توئیتری
گزارشهای حاکی از جاسوسی رژیم صهیونیستی از کاخ سفید را بازتاب داد
و خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشــت ":ضربه ای تازه از تیم بی؛ آقای
ترامپ! ایاالت متحده وقتی که دوست نزدیکش ،یک عضو تیم بی است  -که
جیــب ایاالت متحده را خالی میکند ،سیاســت خارجی آمریکا را به گروگان
گرفته  -و از رئیسجمهور ایاالت متحده هم جاسوسی میکند ،دیگر به دشمن
نیازی ندارد".
روز گذشــته نشــریه «پولیتیکو» گزارش داد :دولت ایاالت متحده ،ظرف دو
سال گذشته به این نتیجه رسیده که به احتمال زیاد ،اسرائیل در نصب دستگاه
های جاسوسی بر روی تلفن های همراه در نزدیکی کاخ سفید و مکان ها مهم
شهر «واشنگتن دی .سی» ،دست داشته است.
این نشــریه روز پنج شــنبه به نقل از مقامهای آگاه افزود« :اما برخالف دیگر
موارد جاسوســی در آمریکا که به ســرعت افشا شد ،دولت «دونالد ترامپ»،
رئیس جمهوری آمریکا نه تنها این اقدام تلآویو را مورد انتقاد قرار نداد ،بلکه
هیچ مجازاتی هم برای اسرائیل در نظر نگرفت».
این نشــریه ادامه داد :این دستگاههای خیلی کوچک که اصطالحا به «استینگ
ری» معروف هســتند ،خود را به عنوان فرســتنده مخابراتی جا زده و مکان
تلفنهای همراه و اطالعات شناســایی آنها را ردیابی و به دســت می آورند.
این دســتگاهها که نام صنعتــی آنها «گیرندههای هویت مشــترکان تلفنهای
همراه بینالمللی» است ،قادر به دریافت محتوای تماسها و دادههای اینترنتی
مصرف شده است.
به گفته یک مقام ارشد پیشین کاخ سفید ،این دستگاهها احتماال برای جاسوسی
از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دســتیاران نزدیکش تعبیه شده بود،
هرچند هنوز مشخص نیست که این اقدام اسرائیل تا چه حد موفق بوده است.
نشــریه آمریکایی«پولیتیکو » ســال  ۲۰۱۸در گزارشــی نوشت که ترامپ به
سهلانگاری در بازبینی پروتکلهای امنیتی کاخ سفید معروف است .به قدری
که حتی در برقراری مکالمه تلفنی با دوســتان و نزدیکانش مســائل امنیتی را
رعایت نمی کند.
در آن زمان مقام های وزارت امنیت آمریکا شــواهدی از وجود دستگاه های
جاسوسی در اطراف کاخ سفید به دست آوردند اما نتوانستند آن را به شخص
یا دولت خاصی نســبت دهند .اما پس از تجزیه و تحلیل و تحقیقات گسترده
اداره تحقیقات فدرال آمریکا و سازمان ها نهادهای امنیتی دیگر ،از ارتباط این
دستگاه ها با اسرائیل مطمئن شدند.
با این حال «االد اســترومایر» سخنگوی دولت اســرائیل ،این اظهارات را بی
معنی خواند و ادعا کرد که "اســرائیل هرگز دست به چنین عملیات جاسوسی
در خاک آمریکا نمی زند" .
یکی دیگر از مقام های ارشد سابق دولت آمریکا که از این موضوع مطلع بوده،
می گوید « :کامال واضح اســت که اسرائیل مســئول این عملیات جاسوسی
است» .
وی افزود« :اســرائیل برای جمع آوری اطالعات جاسوسی خود متجاوزانه و
پرخاشــگرانه رفتار می کند ،آنها برای دستیابی به اطالعات مورد نظر خود از
هیــچ اقدامی دریغ نمی کنند .بنابراین اگر حتی ترامپ رابطه ای گرم و نزدیک
با «بنیامین نتانیاهو» ،نخست وزیر اسرائیل برقرار کند و برخی اقدامات مورد
عالقه وی نظیر انتقال ســفارت آمریکا به اورشلیم و اعمال تحریم های آمریکا
علیه ایران ،را انجام دهد نیز باز هم متهم اصلی تعبیه دســتگاه های جاسوسی،
اسرائیل خواهد بود» .
بــه گفته این مقامات آگاه ،پس از اینکه اداره تحقیقات فدرال و دیگر نهادهای
امنیتی آمریکا این جاسوســی را به اسرائیل نســبت دادند ،دولت آمریکا هیچ
اقدامی برای تنبیه یا حتی انتقاد محرمانه به اسرائیل ،انجام نداد.

نبوده اســت .ولی وقتی یک جنگ نابرابــر اقتصادی اینگونه
شروع می شــود ،حتما جنبه امنیتی اصلیترین مساله آن است،
شما هم مدام فکر میکنید در این جنگ آنها کجا را هدف قرار
داده اند؛ خصوصا اینکه اگر اطالعات دقیقی از طریق دستگاه
های اطالعاتی به ما برســد که کدام کشور منطقه با چه میزان
پول و در کجا میخواهند فشار وارد کنند و توانمندی ما برای
مقابله چگونه اســت؛ همه اینها کمک می کند که سیاستگذار
بتواند تصمیم به موقع بگیرد و بتواند سیاســت طرف مقابل را
به شکست بکشــاند .کسی هم نمیآید بگوید این تصمیم من
صرفا یک تصمیم اقتصادی اســت که براســاس سیاستهای
اقتصادی و علم اقتصاد اتخاذ شده است.
کودکی و نوجوانی را به رسمیت بشناسیم
جهانگیری در بخش دیگر از ســخنانش با اشاره به سیاستها
و برنامههــای وزارت آمــوزش و پرورش دربــاره کودکان،
نوجوانان و دانــش آموزان گفت :رویکردهــای نظام و البته
آموزش و پرورش کشور نســبت به پدیدههای جهان را باید
با حساســیت دنبال کنیم که یکی از آنها به رســمیت شناخت
کودکی و نوجوانی اســت ،البته شاید این موضوع دربرنام ها
نیامده باشد ،اما باید در رویکردها دیده شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که «کودک حق دارد بازی
کند و نباید تصور شــود کار عجیبی است» افزود :کودکان حق
دارند ورزش کنند و از نشــاط و شادی برخوردار باشند و حق
دارند که با مهر و محبت با آنها رفتار شود و باید در رویکردهای
همه مسئوالن ،حاکم باشد.
وی تاکید کرد :وقتی حقوق کودکان و نوجوانان را به رسمیت
نمی شناسیم مجبوریم در مقابل حوادثی قرار بگیریم که برای
حــل آن حوادث از حیثیت تمام نظام مایه بگذاریم که چگونه
آن مساله را حل کنیم.
از هر رنجی که هر دختر و پسر ایرانی میبرد،
باید آزرده شویم
وی تاکید کرد :از هر رنجی که هر دختر و پســر ایرانی میبرد
باید آزرده شویم و نباید احساس آرامش نکنیم و باید تالش
کنیم زمینه رنج کودکان و نوجوانان خود را از بین ببریم.
جهانگیری گفت :با فقط یک «نــه گفتن» در مقابل مطالبات
کودکان،نوجوانان و جوانان مشکالت آنها حل نمیشود .باید
راه هــا و روشهایی را پیدا کنیم که اصول حاکم بر جمهوری
اسالمی رعایت شود اما به مطالبات و درخواستهای آنها نیز
پاسخ داده شود.
صداهایی که بلند میشود برای راه گم کردن است
جهانگیــری افزود :برای بحث هایی کــه این روزها راجع به
شــفافیت در اقتصاد مطرح می شود ،در یک فرصت نه چندان
دور حتما صحبت خواهم کرد که شفافیت چیست و چه باید
کرد؟ دولت و دیگران چه کارهایی باید انجام دهند ،مبارزه با
فساد و مفسد چگونه اســت؟ خیلی از صداهایی که بلند می
شود بیشتر برای راه گم کردن است و باید دقت کنیم.
آمادگی ملی برای آغاز سال تحصیلی جدید
جهانگیــری ابراز امیدواری کرد :با تــاش مدیران آموزش و
پرورش شــاهد شکوفایی بیشتر کشــور باشیم و از تنگناهای
موجود عبور کنیم و روزهای بســیار خوب و روشــنی پیش

شور حسینی یا شعور حسینی؟

رو است.
معاون اول رئیس جمهوری به آغاز ســال تحصیلی جدید در
ابتدای مهرماه نیز تاکید کرد :بازگشــایی مدارس نیازمند یک
آمادگی ملی دارد و همه از خانواده ها و دولت تا سایر نهادها
باید به آموزش و پرورش و دانشــگاه ها برای برگزاری جشن
تعلیم و تربیت کمک کنند تا سال تحصیلی را با شکوه شروع
کنیم.
ذهن معلم باید از همه مسایل و مشکالت فارغ باشد
جهانگیری به اشاره به موانع پیش روی در اداره کشور ،تصریح
کرد :شرایط سخت زندگی معلم به عنوان موتور اصلی توسعه
سرمایه اجتماعی کشور برای همه ما روشن است .ذهن معلم
باید ازهمه مسایل و مشکالت فارغ باشد و فقط باید به مسایل
آموزش و پرورش بپردازد.
وی بــا بیــان اینگــه آمــوزگاران نیازمنــد یــک زندگــی
شــرافتمندانه هســتند ،گفــت :امیــدوارم بــا همــه
محدودیت هایی که داریم و بــا پیگیری هایی که آقای حاجی
میرزایی (وزیــر) خواهند کرد ،بتوانیم باز هم در دولت ســهم
بیشتری رابه آموزش و پرورش اختصاص دهیم.
مردم به معلمان به دیده حرمت نگاه می کنند
معاون اول رییس جمهوری خاطر نشــان کرد :خوشــبختانه
امروزه در همه نظرســنجی ها ،معلم جزو مهمترین و باالترین
گروه مرجع ترین جامعه است .مردم به معلمان به دیده حرمت
و تأثیرگــذاری می نگرند .در نظــام ودولت هم باید به همین
شیوه پیش برود.
روند اقتصاد ایران رو به بهبود است
معاون اول رئیــس جمهوری گفت :آمریکاییهــا که با تمام
رادارهــای خود نفتکشــهای ایرانی را رصد مــی کنند که به
کجــا میرود؛ آنها به رغم اینکه در انزوا قرار گرفته اند برخی
کشــورها را به نقطه ای می رســانند تا نفتکــش ایرانی را در
آبهای بین المللی متوقف کنند.
جهانگیری گفت :آمریکایی ها به برخی از کشــورهای بزرگ
و قدرتمند که دوســت ما هستند ،فشــار آوردند و از خرید
نفت ما حداقل همراهی قابــل قبولی نکردند ،این اتفاق برای
ما قابل باور نبود.
وی گفت :آنها به منابع درآمدی ما فشــار آوردند و با توجه به
اینکه یک سوم درآمد بودجه کشور در سال  ۹۸به فروش نفت
بستگی دارد با مشکالتی و کمبود مواجه شدیم.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به این که دولت راهبرد
مقاومت فعال را بــا تمام توان دنبال و اجرا کرد،گفت :در ماه
های اول فشــار حداکثری آمریکا،تالطمــی در اقتصاد ایران
ایجاد شــد ،اما امروز پس از یک ســال روند شــاخص های
کشــور روبه بهبود است و خود آمریکایی ها اذعان کرده اند،
اما اینکه به چه میزان این بهبود قابل درک است و تا چه میزان
در زندگی مردم خود را نشان میدهد موضوع دیگری است.
جهانگیری با اشاره به این که آنها بارها می گفتند «اقتصاد ایران
اقتصاد ونزوئالیی شده و تورم چندصد درصدی در ایران حاکم
میشود» گفت :برخی افراد نیز که از آنها انتظار نداشتیم اعداد
نجومی در نرخ ارز اعالم میکردند ،اما اکنون با مدیریت کشور
و تحمل مردم در کشور ثبات به وجود آمده است.

وزیر دفاع:

صنعت دفاعی از توان طراحی سامانهای برخوردار شده است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :صنعت دفاعی
با توجه به پیشرفتهای برجســته امروز از توان طراحی
محصوالت و دســتاوردهای بزرگ و سامانهای برخوردار
شده است که میتواند به عنوان پیشرو و پیشرا ِن تجمیع و
تمرکز داشتههای فناورانه کشور عمل کند.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع ،امیر ســرتیپ امیر
حاتمی روز شــنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری
مشــترک بین وزارت دفاع و معاونــت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با آرزوی قبولی طاعات و عزاداری سید
و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) هدف از
امضاء این تفاهم نامه را بهره گیری هر چه بیشــتر از توان
متخصصین ،دانشمندان ،دانشگاه ها و شرکت های دانش
بنیان در راستای تقویت بنیه دفاعی و استفاده حداکثری از
رسوب این فناوری ها در اقتصاد کشور دانست.
وی افــزود :همکاری وزارت دفاع و معاونت علمی و فن
آوری ریاســت جمهوری در طول سالیان گذشته همواره
به شکل مستقیم و غیرمستقیم ادامه داشته است که از آثار
و نتایج آن پیشــرفت های چشمگیری را درحوزه علم و
فناوری کشــور شاهد بودیم و جا دارد از تالش های این
عزیزان و اهتمام ویژه سورنا ستاری صمیمانه تشکر کنم.
وزیر دفاع با بیــان اینکه با امضای این موافقت نامه مقرر
شده است یک الگوی جدیدی برای توسعه همکاری های

دو جانبه طراحی و اجرا شود ،اظهار داشت :با پیاده سازی
این الگو ،از یک طرف همکاری و مشارکت متخصصین،
هســتههای نوآور و شــرکتهای دانش بنیان در توسعه
فناوری های دفاعی بیشتر و مؤثرتر خواهد شد و از طرف
دیگر حمایت های قانونــی و مالی از این فرایند صورت
می گیرد و در نهایت بسترسازی الزم برای تجاری سازی
فنــاوری ها و محصوالت شــرکتهای همکار با بخش
دفاعی تقویت خواهد شد.
امیر حاتمی با بیان اینکه ظرفیتها و توان علمی و فناورانه
زیادی در کشور ایجاد شده است که به صورت بخشی و
جزء جزء مورد استفاده قرار میگیرند ،بیان کرد :تجمیع و
تمرکز این ظرفیتها می تواند آورده های بسیار بزرگتر و با
اهمیت تری را برای کشور و ملت عزیز به ارمغان آورد که
تاکنون کمتر به آن توجه و یا حداقل متناسب با اندازه این
توان موجود ،مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
وی تصریح کــرد :صنعت دفاعی با توجه به پیشــرفت
های برجســته آن امروز از تــوان طراحی محصوالت و
دستاوردهای بزرگ و سامانهای برخوردار شده است که می
تواند به عنوان پیشرو و پیشرا ِن تجمیع و تمرکز داشتههای
فناورانه کشور عمل کند.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد :براساس مفاد این توافقنامه در
نظر است در حوزه های مورد نیاز و اولویت دار دفاعی از

قبیل هوایی ،فضایی ،زیستی و شناختی محصوالت برجسته
ای طراحی شــود که بتواند برای بخش دفاع برتری ایجاد
نماید و به تالش های فن آورانه کشــور جهت و رویکرد
روشنی را ارائه کند تا از این طریق بتوانیم از تجمیع و تمرکز
فن آوری ها حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.
امیر حاتمی در خصوص همکاری مشترک وزارت دفاع
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد:
این تفاهمنامه در راســتای تحقق منویــات و تدابیر مقام
معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری ،بستر مشارکت
و همکاری طرفین برای بهره گیری همه جانبه از ظرفیت
های ملی و سرازیر شدن فناوری های بومی به حوزه های
دفاعی و ارتقای بهره وری اقتصادی را موجب خواهد شد.
وی یادآور شد :امیدوارم این گام نقطه عطفی برای پیشرفت
کشــور و تقویت فعالیت متخصصین ،هسته های نوآور
شــرکت های دانش بنیان و صنعت کشور به ویژه صنایع
دفاعی باشد که در عین حال این کار موجب اجرای بخش
هــای مهمی از تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تأکیدات
ریاست جمهوری خواهد شد.
مدت زمان اجرای این تفاهم نامه از زمان امضاء  ۳ســال
تعیین شده است که با موافقت طرفین قابل تمدید خواهد
بود.

واعظی:

مبارزه با مواد مخدر امری جهادی و اعتقادی است
رئیس دفتر رئیس جمهور مبــارزه با مواد مخدر را
امری جهادی و اعتقادی خوانــد و تأکید کرد :آمار
باالی شــهدا و جانبازان عرصه مبارزه با موادمخدر،
نشانگر عزم و اراده جدی نظام اسالمی برای مبارزه با
مواد مخدر در عرصه بین المللی است.
محمود واعظی روز شنبه در همایش طرح یاریگران
زندگــی که با حضــور دبیران شــورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر سراســر کشور ،وزرای آموزش
و پرورش و علــوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین
برخی مقامات قضایی برگزار شــد ،اظهارداشــت:
گسترش مواد مخدر در کشور ،نفوذی نرم و خاموش
است که میتواند به آرامی بنیان خانواده را در جامعه
از بین ببرد.
وی اســتفاده از مواد مخدر در نسل نوجوان و سنین
پایین ،گســترش این مواد در بین بانوان ،دانشجویان
و برخی کارگران در مراکــز صنعتی را نگرانکننده
دانست و افزود :زنان مســئول حفظ کانون خانواده
هستند و استفاده از مواد مخدر در سنین پایین نیز به
دلیل عدم آگاهی این نسل ،برای آینده جامعه کشور
بسیار خطرناک است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد :باید ستادی در
هماهنگی و ارتباط با ســتاد مبارزه با مواد مخدر در
وزارتخانههای صنعت ،معــدن ،تجارت ،آموزش و
پرورش و علوم ،تحقیقات و فناوری برای آگاهسازی
خانوادهها ،دانشــجویان ،دانشآمــوزان و کارگران

تشکیل شــود تا سیاســتها و برنامههای این ستاد
پیگیری گردد.
واعظی بر اهمیت اطالعرســانی و آگاهیبخشی به
خانوادهها از خطرات مواد مخدر توســط این ستاد
تأکید کرد و ادامه داد :خانوادهها نیاز دارند که بدانند
فرزندان آنان چگونه در معرض آلوده شــدن به مواد
مخدر قرار میگیرند و با روشن کردن شرایط ،تمام
خانوادهها و بخشها یاریگران زندگی میشوند.
وی با بیان اینکه باید اصل مسئولیت مشترک مسأله
مبــارزه با مــواد مخدر را در کشــور ،منطقه و همه
عرصههــای بینالمللی از جمله کشــورهای هدف
و ســازمانهای بینالمللی نهادینه کنیم ،گفت :باید
براســاس این اصل از حمایت همــگان برخوردار
باشیم و در کشور ،دولت ،نهادهای ذیربط ،سایر قوا،
ســازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی در این
زمینه فعالیت کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور مسئولیتپذیری و تقسیم
کار را دو محور عمده فعالیتهای بینالمللی مبارزه با
مواد مخدر برشمرد و تأکید کرد :نباید کشوری به بهانه
اینکه ترانزیت مواد مخدر از آنجا انجام نمیشود ،قبول
مسئولیت نکند و باید کشورهای جهان بدانند که همه
آنها تحت تاثیر آثار سوء مواد مخدر هستند.
واعظی با اشــاره به اینکه روزی کشــورهای آسیای
مرکزی به این افتخار میکردند که در کشور آنها معتاد
وجود ندارد اما بعد از  ۲۰ســال یکی از دغدغههای

جهاناقتصاد

آنان مبــارزه با مواد مخدر و افزایــش آمار معتادان
اســت ،افزود :این آســیب ،نشــانگر اهمیت مسأله
مسئولیتپذیری است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت مسأله
تقسیمکار و همکاری کشورهای مختلف در مبارزه با
مواد مخدر ،گفت :اگر تقســیمکار بینالمللی در این
زمینه انجام نشود ،همه کشورها ضرر خواهند کرد.
واعظی از کشــورهای اروپایی بــه دلیل گرانی مواد
مخــدر در آن منطقه به عنوان یکــی از اهداف مهم
قاچاقچیــان یاد کــرد و گفت :اروپــا نمیتواند از
این مســأله شــانه خالی کند و تنها با اعالم بیانیه از
تالشهای جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با مواد
مخدر قدردانی کند و حتم ًا باید ایران و ستاد مبارزه
مواد مخدر را بویژه با توجه به شــرایط تحریمی و
جنگ اقتصادی ،کمک نمایند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت همواره
خواسته تا سخاوتمندانه به ستاد مبارزه با مواد مخدر
کمک کند امــا امروز به هر حــال محدودیتهای
بودجهای در این ســتاد هم تأثیر داشته است ،تأکید
کرد :باید اروپائیان در مســأله مبــارزه با مواد مخدر
نیز متوجه باشــند که اگر فشاری بر روی جمهوری
اســامی ایران وجود داشته باشــد که به گسترش
ترانزیت مواد مخدر از ایران منجر شــود ،کشورهای
هــدف باید چند برابــر هزینه بدهند تا در کشــور
خودشان با مسأله اعتیاد مبارزه کنند.

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

در هفته گذشته کشور یکپارچه در غم و اندوه شهادت ساالر شهیدان بود و غرق
در شور حسینی .دیدیم چطور آقازادگان عزیزمان با خودروهای الکچری کارناوال
عاشــورا راه انداختند .رئیس جمهورمان هم از قافله عقب نمانده و جلسه هیات
دولت را به مراسم روضه خوانی تبدیل کرد و اعضاء دولت را به گریه وا داشت.
البته برای یک لحظه هم که شده با مشاهده جلسه هیات دولت بیننده از خود می
پرســید که این عزیزان برای امام حسین گریه می کنند یا به حال خودشان؟! در
این ایام شاهد آن بودیم که هزاران تن گوشت ،برنج و مواد خوراکی دیگر و نیز
میلیاردها تومان از بودجه عمومی در اختیار هیات های مذهبی قرار گرفت تا تنور
مراسم عزاداری داغ بماند .خالصه اینکه سراسر کشور را شور حسینی فرا گرفته
بود و تنها از شعور حسینی خبری نبود .شعور حسینی آن است که مسئولین در
وقت اداری به انجام وظایف قانونی خود بپردازند نه اینکه در مقابل دوربین برای
عزاداری رقابت کنند.
در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند
حال که در آســتانه نیمه سال قرار داریم شعور حســینی آن است که با نگاهی
صادقانه ببینیم چقدر در راستای تحقق شعار سال یعنی رونق تولید گام برداشته
ایم .به جای اینکه اعالم کنیم شــرایط اقتصادی امسال بهتر از سال گذشته است
ببینیم چه گام هایی عملی در راستای حمایت از تولید داخل برداشته ایم .شعور
حسینی یعنی به جای اینکه یک هفته دیگر کشور را به بهانه عزاداری به تعطیلی
کشــانده و ملت را به سمت شمال و جنوب روانه کنیم ،فرهنگ کار و تالش را
گســترش داده و در مسیر رفع موانع تولید گام برداریم .واقعیت تلخ آن است که
شــعارمان با روشمان همخوانی ندارد و لذا شــعار هر سال در همان حد شعار
باقی می ماند .مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم امری
ضروری و قابل تقدیر است ولی نکته ظریف آن است که در تمام مواردی که در
دستگاه قضا بررسی شده و به اطالع عموم رسیده است ،رد پای وزیر و وکیل و
مســئول و وابستگانشان به وضوح مشاهده می شود .شعور حسینی آن است که
تنها به مجازات این دســته از مجرمان بسنده نکرده و یک گام به عقب برگردیم.
معیارهای انتخاب مدیران و مســئولین کشور در این چهل سال را مورد واکاوی
قرار داده و ببینیم چطور شد که این شیفتگان خدمت این چنین از آب در آمدند.
ما که همواره تعهد را مقدم بر تخصص نهادیم ،پس چطور شد که فساد این چنین
تا ریشه رخنه کرد؟ و باالخره شعور حسینی آن است که به جای حرکت نمادین
آتش زدن به خیمه فرزندان امام حسین(ع) ،آتشی مهیب بر خیمه آنانی بیاندازیم
که هدفشان تنها دست اندازی به بیت المال بوده و به نام اسالم و انقالب کشور
را به جایی کشاندند که برخی از سیر کردن شکم خود و خانواده شان محرومند.
زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش
امروز با نگاهی واقع بینانه در می یابیم که در حقیقت امام حسین(ع) باید به حال
ما گریه کند .وقت آن رسیده که نقاب اسالمی را از صورت بسیاری از مسئولین
برداشته و با اقداماتی واقع گرایانه و عملی اداره امور را به دست افرادی بسپاریم
که عشــق واقعی به امام حســین(ع) را در دل دارند و راه وی را در رهایی ملت
از فقر و گرســنگی می دانند و نه روضه خوانی آن هم در مقابل دوربین .به قول
حضرت موالنا:
صورت زیبا نمی آید به کار
حرفی از معنی اگر داری بیار
به زودی در آستانه اربعین قرار خواهیم گرفت .روش معمول این است که برای
چندمین بار در ماه های اخیر کشور را به حالت تعطیل در آورده و ملت را روانه
کربــا کنیم .اما چنانچه با نگاهی عمیق به واقعه کربال نظر افکنده و منش امام
حســین(ع) را که همان آزادگی است سر لوحه کار خود قرار دهیم می بینیم که
شــعور حسینی آن اســت که کار و تالش و در پی آن عزت ،اقتدار و رفاه ملت
را مقدم بر این گونه اقدامات نمادین قرار دهیم .ای کاش مسئولین در این مدت
کوتاه به خود بیایند و به جای ریختن هیزم در تنور شور حسینی قطره ای از دریای
بیکران شعور حسینی بنوشــند و به این باور برسند که عزت جهان تشیع و سر
بلندی ایران در گرو کار و تالش جمعی برای توســعه همه جانبه کشور است و
شور حسینی به تنهایی راه به جایی نخواهد برد .وقت آن رسیده که یکایک مردم
ایران بدون توجه به گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک ،دست به دست هم داده و
در راستای ساختن ایرانی آباد و آزاد گام بردارد .به قول شیخ شیراز ،به عمل کار
برآید به سخندانی نیست.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :حامد هدائی
• 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:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• 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 (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• 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/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@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.

