«ابتکار» از سیاستورزی مدعیان کسب صندلی ریاست مجلس برای انتخابات آینده گزارش میدهد

آیا شیوع یک بیماری همهگیر کمکی به محیطزیست
جهان کرده است؟

مچاندازی اصولگرایان برای ۱۴۰۰

کرونا؛ دشمن انسان ،دوست زمین!
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پیشخوان

برگزاری سی و سومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تا نیمه دوم سال به تعویق افتاد

«ابتکار» بحران در بازار جهانی نفت را بررسی میکند

آوریل سیاه نفت

سرمقاله

کورش الماسی

دوراهی کارآمدی و ناکارآمدی
دههها است که نظام مدیریت کالن با واژه و مفهوم
ناکارآمد توصیف میشود .اما شاید کمتر تبیینی کاربردی
از مفهوم ناکارآمدی ارائه شده است .این موجز تالش دارد
در راستای کارآمدی مدیریت کالن ،تبیینی کلی و مختصر
از ناکارآمدی ارائه کند.
شاید برای درک شفاف و کاربردیتر مفهوم ناکارآمدی
الزم باشد درک کاربردی از مفهوم کارآمدی داشته باشیم.
بنابراین الزم است پرسش شود که کارآمدی چیست؟ از
آنجا که موضع سیاستورزی و حکمرانی ،امور انسانی
و اجتماعی است ،میتوان اینگونه بیان کرد که افراد،
گروهها ،ملتها و جوامع پیوسته به دنبال تحقق برخی
اهداف هستند .به تعبیر بسیاری کلی میتوان ادعا کرد
که در تحلیل و بررسیهای نهایی ،منشاء تمامی اهداف
انسانی ،انواع نیازها هستند .بنابراین به منظور ارضای
انواع نیازهای گوناگون ،انسانها در قالب افراد ،گروهها،
ملتها و جوامع ،تدابیری میاندیشند و برای تحقق آنها
برنامهریزی و راهکارها ،طرحها و راهبردهایی را اتخاذ
میکنند .اینکه انسانها تا چه میزان در اهداف خود به
منظور تحقق انواع نیازها موفق یا ناموفق باشند ،یقینا ًبه
عوامل بسیار متعددی بستگی دارد .با این وجو د هنگامی
که افراد ،گروهها ،ملتها و جوامع در تحقق اهداف و
ارضای نیازهای خود ناکام میشوند ،میتوان یقین کرد
که در فرآیند برنامهریزی یا طراحی راهکارها و راهبردها
خطایی صورت گرفته یا وجود داشته است.
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اردیبهشتی بدون دورهمی
همیشگی کتاب

گروه ایران و جهان  -بحران در بازار نفت دو روز قبل با سقوط
نفت وست تگزاس اینترمدیت ایاالت متحده به بشکهای منفی
 39دالر ،در تاریخ به نام دوشنبه سیاه نفت ثبت شد .هرچند
شیوع ویروس کرونا بازار جهانی نفت را با بحران مواجه کرده و
برخی از پیشبینیها حاکی از کاهش قیمتها به سمت صفر
دالر بود ،اما منفی شدن قیمت ،یعنی دریافت پول در ازای بردن
نفت ،در مخیله بدبینترین تحلیلگران بازار نفت نیز نمیگنجید.
ی کرده بود که در
پیش از این مجله فارین افرز آمریکا پیشبین 
ماه آوریل به دلیل  20میلیون بشکه مازاد نفت در...

معاون اول رئیسجمهوری:

صفحه 4

تحریمها موجب شده ایران
آمادگی الزم را در شرایط کنونی
سقوط قیمت نفت داشته باشد
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گروه سیاسی  -هر چقدر رقابت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی پایین
و فضای انتخاباتی سرد بود ،حاال رقابت اصولگرایان برای کسب صندلی ریاست جبران
آن بیرمقی را کرده است .اصولگرایان که برای راهیابی به مجلس دغدغهای نداشتند و
رقیبی نبود که با آن رقابت کنند ،حاال در انتخاب رئیس مجلس مثل همیشه نتوانستند
در یک توافق و ائتالف ،فردی را برای این مجلس تمام اصولگرا انتخاب کنند و دعواها هر

روز شدت بیشتری به خود میگیرد .شاید در نگاه اول خیلی این موضوع عجیب به نظر
برسد ،اما زمانی که به میزان نفوذ و قدرت رئیس مجلس توجه میشود و البته مهمتر از
آن پلهای برای رسیدن به پاستور ،در نظر گرفته میشود این دعوا و سهمخواهیها دور از
انتظار نیست.

امنیت شغلی مهمترین دغدغه نیروی کار است

تشکیل جلسه بازنگری
دستمزد کارگران

ترامپ اعالم کرد
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مهاجرت به آمریکا موقتا
ممنوع می شود

نان گزارش داد
یا 
س 

اخبار ضد و نقیض از وخامت حال
رهبر کرهشمالی

اخبار
خطر شکست فاصلهگذاری اجتماعی
در مترو و اتوبوس
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،اصلیترین
نگرانی موجود پیرامون شیوع کرونا در پایتخت در روزهای پس از
بازگشایی واحدهای صنفی را ،شکستهشدن طرح فاصله اجتماعی در
نتیجه ازدحام شبکه حمل و نقل عمومی دانست.
رضا کرمیمحمدی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به برگزاری جلسه
مجازی کارگروههای ستاد مقابله با کرونا در شهرداری تهران اظهار
کرد :پس از بازگشت شرایط عادی کسبوکار در شهر تهران ،موضوع
شیوع بیماری کرونا در شبکه حمل و نقل عمومی شهر تهران در
کانون توجه قرار گرفت و در این خصوص نگرانیهای جدی وجود
دارد که به همین دلیل نیز در جلسهای به این موضوع پرداخته و
راهکارهای مقابله با شیوع کرونا در شبکه حمل و نقل شهری بررسی
شد .وی ادامه داد :طبق گزارشهای دریافتی پس از بازگشایی فعالیت
صنوف و خروج تدریجی از قرنطینه ،نخستین مخاطره موجود شیوع
این بیماری در شبکههای مترو و اتوبوس و تاکسیرانی شهر تهران
است.
کرمیمحمدی با اشاره به مشاهدات دو روز گذشته از ازدحام در برخی
خطوط مترو و خطوط حمل و نقل بیآرتی گفت :در این جلسه تاکید
شد که این موضوع میتواند مسئله تداوم فاصله اجتماعی را به خطر
بیندازد و باید با اتخاذ تمهیداتی از سوی دولت همچون شناورسازی
ساعت کار ادارات ،توزیع ساعت کاری مشاغل ،تشکیل جلسات کمیته
حمل و نقل همگانی برای رصد و راهکاریابی و ...نسبت به پیشگیری از
به خطر افتادن طرح فاصله اجتماعی اقدام کرد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،عمدهترین
نگرانی موجود را پس از بازگشایی واحدهای صنفی ،شکستهشدن طرح
فاصله اجتماعی در نتیجه ازدحام شبکه حمل و نقل عمومی برشمرد و
گفت :به هیچ وجه نباید اجازه داد فاصله اجتماعی با تراکم رو به ازدیاد
در خطوط مترو و اتوبوسرانی شهر تهران شکسته شود .از همین رو باید
کمیته حمل و نقل شهرداری تهران تمامی تالش خود را معطوف به ارائه
راهکارهای عملیاتی برای برخورد با این موضوع کند.

سازمان جهانی بهداشت:

کرونا به احتمال زیاد منشأ حیوانی دارد
سازمان جهانی بهداشت دیروز (سهشنبه) اعالم کرد که تمام شواهد
موجود نشاندهنده آن است که منشأ ویروس کرونایی که هم اکنون
کشورها را گریبانگیر کرده است ،خفاشهایی در چین بودهاند و عامل
آن ساخت ویروس یا دستکاری آزمایشگاهی نبوده است.
فدیال چائب ،سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در جریان یک
نشست خبری در ژنو گفت :همۀ شواهد موجود حاکی از آن است که
این ویروس ،منشأ حیوانی دارد و در آزمایشگاه یا جای دیگری تولید
نشده است .او افزود :اگرچه هنوز روشن نیست که چگونه این ویروس
توانسته است بر انسان تاثیر بگذارد ،اما «مطمئناً» در این میان یک
حیوان به عنوان میزبان و واسطه ایفای نقش کرده است .چائب گفت:
مخزن زیستمحیطی این ویروس به احتمال زیاد در خفاش است ،اما
اینکه چگونه این ویروس از خفاش به انسان منتقل شده ،هنوز باید
بررسی و کشف شود.
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در تماسهای جداگانه رئیسجمهوری با تولیت آستان قدس ،رئیسجمهوری روسیه و نخستوزیر اسپانیا مطرح شد

کرونا محور گفتوگوهای تلفنی روحانی

رئیسجمهوری دیروز در تماسهای تلفنی جداگانهای
با تولیت آستان قدس رضوی و رئیسجمهوری روسیه،
با محوریت شیوع ویروس کرونا گفتوگو کرد.
رئیسجمهوری با قدردانی از همکاری و همراهی
مراجع عظام ،علما و روحانیون و بهویژه حجتاالسالم
مروی ،تولیت آستان مقدس حضرت ثامنالحجج علی
ابن موسی الرضا(ع) با ستاد ملی مقابله با بیماری
کرونا ،تصریح کرد که تسریع در بازگشایی اماکن
مقدس و زیارتی با رعایت پروتکل های بهداشتی ،جزو
دغدغههای مهم دولت بوده و هست.
حجتاالسالم حسن روحانی دیروز در تماس تلفنی
با تولیت آستان مقدس حضرت ثامنالحجج ،علی ابن
موسی الرضا(ع) ،با بیان اینکه دولت با اشراف و آگاهی
از میزان شیفتگی مردم عزیز ایران به اهل بیت(ع) و
عالقه آنان به زیارت بقاع متبرکه ،اظهار کرد :متاسفانه
با شیوع این بیماری ،جانهای تشنه محبان اهل
بیت(ع) چه در آستانه تحویل سال نو و چه در اعیاد و
مناسبتهای مذهبی هفتههای گذشته از زیارت عتبات
متبرکه کشور محروم شد.
رئیسجمهوری گفت :با شیوع بیماری کرونا و
برای حفظ سالمتی مومنان و عاشقان اهل بیت(ع)
که پیوسته نیز مورد تاکید ائمه اطهار(ع) بوده است،
ناچار شدیم برای عمل به یک واجب مهم شرعی که
همان حفظ سالمتی مومنان است ،از زیارت مورد تاکید
مشاهد مشرفه بهویژه حرم امام هشتم محروم شویم و
در تمام این روزها ،از همکاری و همراهی جنابعالی به
عنوان تولیت آستان مقدس حضرت ثامنالحجج علی
ابن موسی الرضا(ع) و سایر تولیتها و از جمله آستانه
مقدسه کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) ،آستان
مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و آستان مقدس
حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ(ع) برخوردار بودیم
که جای قدردانی دارد .روحانی گفت :این همکاری و
همراهی و مقاومت در برابر برخی تحریکات ،نهایت
کمک به ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری
از شیوع بیشتر این بیماری و حفظ سالمتی مردم بود.
رئیسجمهوری با بیان اینکه آرزوی دولت این است
که بتواند با مهار کرونا و کاهش خطر شیوع این
بیماری خطرناک ،دوباره مسیر زیارت عشاق اهل
بیت(ع) را هموار کند ،اظهار کرد :از همان ابتدای
ایجاد محدودیتها و پروتکلهای بهداشتی ،دولت
در کنار تالش برای بازگشایی مجدد فعالیت واحدهای
صنفی و اقتصادی کمریسک که نقش بسیار مهمی در
معیشت و زندگی مردم داشتند ،با رایزنی با روحانیت
معزز حوزه علمیه قم در تالش برای طراحی سیاستها
و برنامههایی برای بازگشایی مجدد اماکن مذهبی بوده

و هست .روحانی با اشاره به مصوبه جلسه اخیر ستاد
ملی مبارزه با بیماری کرونا درخصوص فعالیت اماکن
مذهبی و عبادی در ایام ماه مبارک رمضان گفت :پس
از مشورت با نهادهای مذهبی و متولیان امور بهداشتی
کشور قرار شد تا  15اردیبهشتماه با ارزیابی مجدد
اقدامات انجامشده در روند اجرای طرح فاصلهگذاری
هوشمند اجتماعی ،دستکم درخصوص بازگشایی
صحنهای اماکن مذهبی با رعایت طرح فاصلهگذاری
هوشمند اجتماعی ،اقدام شود .رئیسجمهوری افزود:
با همکاری تولیت آستان مقدس حضرت ثامنالحجج
علی ابن موسی الرضا(ع) و همچنین دیگر تولیتهای
آستانهای مقدس ،امیدوارم بتوانیم تمهیداتی را با
رعایت پروتکلهای بهداشتی طراحی کنیم تا پس از 15
اریبهشتماه در صورت تشخیص مسئوالن بهداشتی
و سالمت کشور ،صحنهای اماکن متبرکه بازگشایی
شوند .روحانی گفت :مراجع عظام ،روحانیون و متولیان
همه بقاع متبرکه بهویژه جنابعالی برای همراهی کامل
با سیاستهای ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکر و
قدردانی میکنم و امیدوارم با مهار این ویروس درهای
حرمهای مقدس کشور روی مردم عزیز که عاشقانه
اهل بیت عصمت و طهارت را دوست دارند ،باز شود.
در این گفتوگو ،تولیت آستان مقدس رضوی با
قدردانی از تالشهای رئیسجمهوری ،دولت و اعضای
ستاد ملی مبارزه با کرونا که بیوقفه از ابتدای شیوع
این بیماری در تالش و خدمت کردهاند ،آمادگی خود
و سایر متولیان بقاع متبرکه و اماکن مذهبی را برای
همکاری با مسئوالن ذیربط اعالم کرد.
همچنین در تماس تلفنی دیگری ،رؤسای جمهوری
ایران و روسیه روابط و همکاریهای فیمابین را
صمیمانه ،راهبردی و استراتژیک دانسته و بر ضرورت
تالش در راستای توسعه ،تقویت و تحکیم همهجانبه
مناسبات و همکاریهای تهران -مسکو و تسریع در
اجرای توافقات تاکید کردند .روحانی در تماس تلفنی
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه با وی ،با اشاره
به شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان
ابراز امیدواری کرد تا همه کشورها بتوانند با همکاری
و همراهی یکدیگر در آینده نزدیک از این ویروس
رهایی پیدا کنند .رئیسجمهوری با اشاره به ضرورت
گسترش همکاریها و تبادل تجربیات ایران و روسیه
در مبارزه با ویروس کرونا ،گفت :مسئوالن دو کشور
باید تالش کنند تا با رعایت پروتکلهای بهداشتی
تبادالت تجاری فیمابین انجام شود .روحانی با اشاره
به اعمال تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی از سوی آمریکا
علیه ایران در این شرایط سخت و مانعتراشی برای
پرداخت وام به ایران توسط صندوق بینالمللی پول،

خاطرنشان کرد :امروز شرایط سختی پیش روی همه
کشورهای جهان قرار دارد و در این شرایط کشورهای
دوست باید همکاری و روابط صمیمانهتری با هم داشته
باشند .رئیسجمهوری با اشاره به اینکه خوشبختانه در
سالهای اخیر روابط صمیمی و راهبردی بین ایران و
روسیه برقرار بوده است ،بر تالش در راستای گسترش
روابط و همکاریهای همهجانبه بهویژه در زمینههای
تجاری ،اقتصادی و علمی و پزشکی دو کشور تاکید
کرد .روحانی با اشاره به برخی اقدامات تحریکآمیز
آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه بر ضرورت
توسعه همکاریها و گفتوگوهای دو کشور پیرامون
مسائل و مشکالت منطقه و ادامه رایزنی سران ایران،
روسیه و ترکیه در چارچوب روند آستانه تاکید کرد.
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه نیز در این
گفتوگوی تلفنی ،با اشاره به شیوع کرونا در بیشتر
کشورهای جهان ،تشریک مساعی ،همکاری و تبادل
تجربیات دو کشور را در عبور از این شرایط سخت
حائز اهمیت دانست و بر توسعه روابط و مناسبات
فیمابین و تالش برای تسریع در اجرای توافقات
تهران -مسکو تاکید کرد .رئیسجمهوری روسیه با
بیان اینکه خوشبختانه پروژههای خوبی بین دو کشور
در حال انجام بوده و مسئوالن دو کشور بر تسریع
در اجرای توافقات اهتمام دارند ،افزود :روسیه روابط
استراتژیکی با ایران داشته و همواره از توسعه مناسبات
و همکاریهای متقابل استقبال میکند .پوتین با اشاره
به تحریمهای آمریکا علیه ایران ،این اقدامات را نقض
حقوق انسانی دانست و اظهار کرد :متاسفانه در غرب
از حقوق انسانی زیاد سخن میگویند ،اما در عمل
رفتاری متفاوت دارند .رئیسجمهوری روسیه همچنین
ادامه رایزنیهای ایران و روسیه درباره موضوعات

منطقهای و بینالمللی از جمله پیگیری روند آستانه و
گفتوگوهای سهجانبه با ترکیه در این راستا را حائز
اهمیت عنوان کرد.
روحانی همچنین در گفتوگوی تلفنی با پدرو سانچز،
نخستوزیر اسپانیا ضمن ابراز همدردی با مردم این
کشور خاطرنشان کرد :آماده هستیم تجربیات خود را
در زمینه مقابله با ویروس کرونا به اشتراک بگذاریم.
رئیسجمهوری با اشاره به مشکالت ایجاد شده برای
شهروندان ایرانی به خاطر شیوع ویروس کرونا ،تاکید
کرد :در چنین شرایطی باید روابط کشورها براساس
اصول انسانی باشد و با سیاستهای خصمانه مقابله
شود ،اما متاسفانه شاهد هستیم که در این شرایط
بسیار سخت ،آمریکا همچنان تحریمهای خود علیه
ایران را تشدید میکند و حتی در زمینه دارو نیز اعمال
میشود .روحانی در ادامه با اشاره به تقاضای وام ایران
از صندوق بینالمللی پول برای مقابله با ویروس کرونا،
گفت :آمریکا با پرداخت این وام هم مخالفت کرده و
انتظار این است که اتحادیه اروپا و اسپانیا در مقابل این
اقدام غیرقانونی اتخاذ موضع کنند .روحانی با استقبال
از پیشنهاد نخستوزیر اسپانیا برای ازسرگیری دیدارها
و مذاکرات وزیران خارجه دو کشور برای تبادل نظر
درخصوص مسائل مهم دوجانبه و بینالمللی از جمله
اجرای برجام ،تاکید کرد :درصورتی که کشورهای مقابل
به همه تعهدات خود عمل کنند ،ما نیز به تعهدات خود
باز خواهیم گشت .رئیسجمهوری با تاکید بر ضرورت
اجرایی شدن توافقات دو کشور ،ابراز امیدواری کرد که
روابط ایران و اسپانیا در همه زمینه ها توسعه و تعمیق
یابد.
نخستوزیر اسپانیا نیز در این گفتوگو ضمن ابراز
همدردی با مردم ایران درخصوص ویروس کرونا،
با بیان گزارشی از وضعیت کشورش در مقابله با
این ویروس و اعمال محدودیتهای شهری برای
شهروندان ،افزود :در کنار نگرانی از وضعیت سالمتی
مردم ،نگرانیهای عمیقی درخصوص بحران اقتصادی
داریم که در آینده کشور ما درگیر آن خواهد شد .پدرو
سانچز تاکید کرد :باور داریم که تحریمهای آمریکا
بر اقتصاد ایران و سالمتی مردم بهویژه در این دوره
سخت که درگیر کرونا هستید ،تاثیر شدیدی گذاشته
است و اسپانیا و اتحادیه اروپا با این تحریمها موافق
نیستند .نخستوزیر اسپانیا همچنین با اعالم حمایت
از فعالشدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا (اینستکس)،
اظهار کرد :ما نیز ملحقشدن به اینستکس را در
دستورکار داریم .پدرو سانچز روابط ایران و اسپانیا را
خوب توصیف کرد و گفت :بسیار مهم است که در این
شرایط ،روابط تجاری خود را نیز دوباره از سر بگیریم.

