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رئیسی :بنای دولت عمل به وعدهها برای بازسازی اعتماد است

آغاز بررسی صالحیت وزرای کابینه سیزدهم

رییس جمهوری با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد مردم گفت :عمل
به وعدهها میتواند اعتماد را بازسازی کند و برگرداند و بنای بنده به
عنوان یک خدمتگزار و دولت این است که به وعدهها عمل کنم.
به گزارش ایرنا ،ســید ابراهیم رییسی عصر شنبه و بعد از سخنان
موافقان و مخالفان درباره کلیات برنامه و کابینه معرفی شده به مجلس
اظهار کرد :یکی از مشکالتی که غیر از موضوع معیشت و کسب و
کار در کشور داریم ،آســیب دیدن اعتماد مردم است و این اعتماد
باید برگردد و بازســازی شود .برگشت این اعتماد در گرو عمل به
وعدهها است.
رییسجمهوری افزود :عمل به وعدهها می تواند اعتماد را بازسازی
کند و برگرداند و بنــای بنده به عنوان یک خدمتگزار و دولت این
اســت که به وعدهها عمل کنم .شما هم در مجلس شورای اسالمی
مساعدت کنید در کمیسیونها و صحن که دولت موفق شود به وعده
های خود عمل کند.
رییســی گفت :این همان جلوه از صداقت است که مردم میبینند.
آنچه که گفته می شود عمل میشود و اعتماد بازسازی خواهد شد.
من چه در دوره انتخابات و چه در جلسات بعد از انتخابات عرض
کردم بنای من عمل به وعده ها است و آن هم با یک ادعا نمی شود
اثبات کرد جز این که مردم ببینند که دولت و وزرا و مسوولین مربوطه
به وعده هایشان عمل کردند.
رییس جمهوری افزود :به آنچه عرض کردم ،اعتقاد دارم و از خداوند
برای عمل به وعده ها مدد میگیرم .این که کسی تصور کند این وعده
در واقع برای دوره انتخابات بوده است که هیجان ایجاد کند نه این
گونه نیست چرا که ما در محضر خداوند متعال و شهدا هستیم سخنی
که میگوییم باید قابل باور و بنای بر عمل باشد .این نقطه محوری
است که مطرح شده و مطرح خواهد شد.
وی درباره برنامه هــای خود گفت :آنچه تقدیم مجلس کردم یک

جهاناقتصاد

برنامــه خالصه چند صفحه ای بــود و برنامه کالن را بعدا تقدیم
میکنم .آنچه به عنوان برنامه دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد همه
آنچه که در برنامه بود در آن چند صفحه گنجانده نمیشــد و چند
صفحه داده شد که رویکردهای برنامه در آن باشد که خالصه آن را
قرائت کردم .بنابراین برنامه کوتاه مدت و آنی  ۶۵صفحه با اولویت
مسائل پیش روی دولت مانند کرونا و بازار سرمایه و کسری بودجه
است.
برنامه مفصلی تا چند روز آینده تقدیم نمایندگان میشود
رییســی یادآور شد :در محضر رهبر معظم انقالب عرض کردم که
آن  ۶۵صفحه یک برنامه کوتاه مدت و فوری اســت برنامه دولت
سیزدهم با  ۳۰مساله کشور که برخی از آنها مسائل دستگاهی نیست،
بلکه فرابخشی و وزارتخانه ای به آن پرداخته شده است .هم مساله و
هم مشکل و راهکارهای برون رفت در آن مشخص شده است .با این
قید یک مسوول مستقیم برای هرکدام وزارتخانه شناخته شده است و
زمان بندی هم شده است.
وی گفت :بنابراین به طور مفصل قضیه به عنوان برنامه تحولی برنامه
سیزدهم تا چند روز آینده خدمت همه نمایندگان تقدیم میشود و
در جریان قرار خواهید گرفت .این برنامه در یک مرحله عنوان پیش
نویس دارد و در مرحله دیگر نقطه نظرات نمایندگان و متخصصان
و نخبگان نهایی خواهد شد.
رییس جمهوری گفت :مانند آنچه که به عنوان ســند تحول در قوه
قضاییه اقدام کردیم منتها ســند تحول در دولت طبیعتا مفصلتر با
موضوعات متنوعتر است که گستره دولت را در بر میگیرد.
رییسی عنوان کرد :مساله بعدی مساله مسئولیت هر کدام از اعضای
دولت به صورت عام و تیم اقتصادی به صورت خاص اســت هر
شــخصی دارای مسئولیتی اســت و باید نسبت به مسئولیت خود
پاسخگو باشد .اگر ما گفتیم تیم اقتصادی و هماهنگی ،این به معنای

چهارسویسیاست
فشار آمریکا بر قطر و دیگر کشورهای عرب
برای میزبانی از پناهجویان افغان

جوبایدن رئیس جمهوری آمریکا در ساعات پایانی شب گذشته با شیخ « تمیم
بن حمد آل ثانی» امیر قطر تلفنی تماس گرفت و براســاس بیانیه دیوان امیری
قطر دو طرف برضرورت حمایت از غیرنظامیان و انتقال مســالمت آمیز قدرت
در افغانستان تاکید کردند.
بــه گزارش ایرنا ،در این بیانیه آمده اســت که شــیخ تمیــم و بایدن همچنین
برضرورت کاهش شدت بحران با هدف دستیابی به راه حل سیاسی همه جانبه
برای تضمین امنیت و ثبات و تامین منافع ملت افغانستان تاکید کردند.
تماس تلفنی بایدن با شــیخ تمیم در حالی صــورت گرفت که قطراز پذیرش
پناهجویان افغانســتانی بیشــتر به دلیل تکمیل ظرفیت و گنجایش این کشــور
امتناع کرد.
قطر با اســتقبال از  ۸۰۰۰متقاضی ویزای مهاجرتی ویژه افغانســتان ( )SIVو
خانواده آنها موافقت کرده بود و این ظرفیت تکمیل شده است.
مشــکل دیگر آمریکا و دولت بایدن این اســت که کشــورها به طور مشروط
میزبانی پناهجویان افغانستانی را می پذیرند و مهمترین شرط آنها اقامت کوتاه
مدت این پناهجویان است.
شــبکه آمریکایی سی ان ان عصر دیروز جمعه با تاکید به اینکه قطر از پذیرش
و اســکان پناهجویان افغان بیشــتر خودداری می کند ،اعالم کرد که پروازها از
فرودگاه کابل به طور موقت ،متوقف شده است.
ســی ان ان اعالم کرد که  ۱۰هزار نفر آمادگی خــروج را دارند اما نمی توانند
کابل را ترک کنند زیرا جایی برای نشســتن هواپیماها وجود ندارد و به همین
دلیل آمریکا درصدد راضی کردن دیگر کشــورها از جمله اروپا برای میزبانی از
پناهجویان افغانستانی است.
اما در بیانیه کاخ سفید آمده است که بایدن در تماس تلفنی با شیخ تمیم برای «
حمایت سخاوتمندانه» دولت قطر و همراهی با اقدام واشنگتن در تخلیه هزاران
نفر از افغانستان تشکر کرد.
براســاس این بیانیه ،بایدن گفت که ایجاد « پل هوایــی» بدون حمایت اولیه
قطر ممکن نبود.
فشار آمریکا بر قطر و دیگر کشورهای عرب
برای میزبانی از پناهجویان افغان
اما شــبکه سی ان ان در روایت دیگری آورده است که دولت جوبایدن از قطر،
امارات  ،بحرین و کویت برای کمک هایشان به تخلیه هزاران نفر از افغانستان
بعداز عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان و سیطره گروه طالبان بر این
کشور تشکر کرده است.
به گزارش این شبکه ،بایدن از امیر قطر برای حمایت سخاوتمندانه از عملیات
مســتمر تخلیه شــهروندان آمریکایی و دیپلمات های آمریکایی و کشورهای
شریک آن و شهروندان افغان در معرض خطر از افغانستان قدردانی کرد.
بایدن با تشکر از نقش مهم شیخ تمیم در تسهیل مذاکرات بین افغانستانی ها در
قطر گفت :این بزرگترین پل هوایی در تاریخ اســت و بدون حمایت اولیه قطر
امکان تسهیل حمل و نقل روزانه هزاران نفر وجود نداشت.
ســی ان ان در خبری دیگر آورده است :بعداز آنکه کالریسا وارد خبرنگار این
شبکه در کابل عصر جمعه گفت که در ساعات گذشته هیچ هواپیمای آمریکایی
از فرودگاه کابل پرواز نکرده اســت در حالی که  ۱۰هزار نفر آمادگی خروج
را دارنــد اما نمی توانند کابل را ترک کنند زیرا جایی برای نشســتن هواپیماها
وجــود ندارد « ،لولوه الخاطر» معــاون وزیر خارجه در صفحه خود در توئیتر
نوشت که قطر به همکاری خود در عملیات تخلیه از افغانستان ادامه می دهد.
معاون وزیر خارجه قطر نوشت :من فقط می توانم در مورد ماموریت های قطر
صحبت کنم ،این ماموریت ادامه خواهد یافت.
وی اضافه کرد :در خالل  ۷۲ســاعت گذشته به تخلیه بیش از  ۳۰۰دانشجو و
بیش از  ۲۰۰روزنامه نگار و خبرنگار کمک کرده ایم و اکنون بسیاری از آنها به
همراه خانواده شان در دوحه در امنیت و در اقامتگاه های راحت بسر می برند.
لولوه الخاطر همچنین فیلمی کوتاه از مشارکت هواپیماهای قطری در عملیات
تخلیه پناهجویان افغانستانی و شهروندان آمریکایی منتشر کرده است.

رفع مســئولیت از احدی نسبت به مسئولیت خودش نیست .وزیر،
بانک مرکزی ،ســازمان برنامه و بودجه ،وزارت جهاد کشــاورزی،
صمت همه مســئولیت دارند باید در مقابل خداوند ،قانون ،مجلس
و رییسجمهوری پاسخگو باشد .اما این جمع نیازمند هماهنگی و
همکاری اســت یعنی همان موضوعی که شما از آن نگران هستید،
مساله عدم هماهنگی تیم اقتصادی تبدیل به هماهنگی شود.
رییسی بیان کرد :بنابر این نسبت به سفره مردم همه دولت مسئولیت
دارد .نه یک فرد خاص .من مســئولم ،معاون اول مســئول است و
نسبت به هر بخشی وزیران ،و مسئولیت مربوطه مسئولیت دارد.
وی خاطرنشان کرد :به دلیل انجام هماهنگی میان تیم اقتصادی که
عزیزان نگویند دولت در مسائل اقتصادی دچار چندآهنگی شد ،که
بعضا در دولتها این گلهمندی مطرح بوده است برای اینکه آهنگ
واحدی برای همه بخشها باشد هماهنگی هم در کنار کار اقتصادی
تعریف کردیم .معنای آن این است وگرنه هر کدام از وزیران صاحب
ی خودشان اختیار قانونی دارند اما این
نظر هســتند و در حوزه کار 
همکاری ،همافزایی و هماهنگی را رقم خواهند زد.
رییسی در ادامه درباره موضوع بانکها و نظام بانکی گفت :یکی از
برنامههای دولتها اصالح نظام بانکی بوده و شــما هم حق دارید
بگویید دولتهای مختلف این بحث را مطرح کردهاند .مساله بانکها
مساله بسیار مهم و محوری و دغدغه است و باید این مساله را حل
کنیم.
وی بیــان کرد :در این زمینــه هم برای بانکهــا و هم بانکهای
خصوصی راهکارهایی را بررسی کردهایم حتم ًا وزیر مربوطه ،بانک
مرکزی و تیم اقتصادی هم نگاههایی دارند .الزمه آن این اســت که
با همکاری مجلس و کمیسیون اقتصادی به نظر مشترکی برسیم که
نظرات و دیدگاهها به میدان اقدام و عمل برسد.
بانک مرکزی باید نقش نظارتی جدیتری داشته باشد
رییس جمهوری افزود :این نکتهای است که هم دولتها گفتهاند و
هم در نگاههای متخصصان اقتصادی ،باید نظام بانکی را با همکاری
مجلس و صاحبنظران اقتصادی و خــود عزیزان ما در نظام بانکی
مشغول هستند در کشور اصالح کنیم.
رییســی با بیان اینکه برای اصالح نظام بانکی باید گامهای موثری
برداریم ،گفت :بانک مرکزی از حالت توصیه کننده که فقط به بانکها
توصیه کند باید خارج شود و جایگاه نظارتی جدی پیدا کند و نظارت
آن همراه با یکسری از پیگیریهای جدی باشد.
وی خاطرنشان کرد :وقتی جدیت این کار در میدان عمل روشن و
مشــخص شود بانک مرکزی نظارتش بر فقط توصیه نیست بلکه
توصیه همراه با اقدام و عمل اســت .این از ضرورتهایی است که
حتما باید نسبت به بانکها صورت بگیرد و جزو برنامههای دولت
هم خواهد بود و انشاءاهلل پیگیری کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت:
میدانید که وضع صندوقهای بازنشســتگی چه خبر است و اینکه
اگر بودجه صندوق کم باشــد یا نباشد ،چه اتفاقی میافتد .قرار بود
صندوقهای بازنشستگی چه جایگاهی داشته باشد و امروز در کجا
قرار دارد.
رییس دولت ســیزدهم بــا بیان اینکه در شــاخصهای اقتصادی
تردید و ابهام وجود دارد و این شــاخصها نیازمند بازنگری است،
تصریح کرد :شاخصهای اقتصادی برای اندازهگیری حتما نیازمند
یک بازنگری جدی است و این شــاخصها بعد از راستیآزمایی

استفاده میشود .یعنی شاخصهای اقتصادی نخست باید اصالح و
راستیآزمایی شود و بعد مورد استناد مجلس قرار بگیرد.
**استفاده از توانمندی زنان در کابینه و وزیران خالصه نمیشود
وی با تاکید بر اســتفاده از توانمندی بانوان گفت :اســتفاده از این
ظرفیت ارزشمند را دولت مورد توجه قرار داده و خواهد داد .دیدیم
که این ظرفیت میتواند در عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی نقشآفرین باشد پس حتما مورد توجه دولت خواهد بود .از
موضوع استفاده از نقش آفرینی زنان که برای دولت میتواند کارساز
باشد غفلت نکردیم و نخواهیم کرد.
رییسی با بیان اینکه استفاده از وجود زنان در وزیران و کابینه خالصه
نمیشود ،گفت :استفاده از این ظرفیت در جایجای کشور به عنوان
زنان نقش آفرین که تاکنــون بودند و ما هم به اثرگذاری آن اعتقاد
داریم ،انجام خواهد شد.
وی همچنین گفت :درباره استفاده از اقوام و قومیتهای مختلف در
استانها باید بگویم از همه ظرفیتها برای اداره کشور استفاده میکنیم.
در کشــور ،اســتانها ،مناطق و قومیتهای مختلف ،ظرفیتهای
ارزشمند و قابل توجهی در میان اهل سنت و جوانان وجود دارد و ما
در برابر خانوادههای اهل سنت و شیعه هر دو مسئولیت داریم .چه
تفاوتی دارد جوان برومند کارآمدی در گوشهای از مملکت با مدرک
فوق لیسانس یا دکترا بیکار باشد از این قوم یا گویش باشد یا از آن
قوم و گویش .دولت و رئیسجمهوری برای همه مردم است از هر
گویش و قوم فرقی ندارد ترک یا لر باشد یا بلوچ و عرب و عجم.
نسبت به همه مردم مسئول هستیم
رییسی تاکید کرد :نسبت به همه مسئول هستیم چه کسانی که به این
دولت رای دادند و چه کسانی که به این دولت رای ندادهاند و دولت
در قبال همه آنها و نسبت به توجه به همه حقوق مردم مسئولیت دارد
حتی ایرانیان خارج از کشور.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد :ایرانیان خارج از کشور هم مانند
ایرانیان داخل کشــور از حقوقی برخوردارند و دولت در برابر آنان
مســئولیت دارد چون آنان به این کشور و به سرزمین مادری خود
تعلق دارند و اولین جایی که ایرانیان خارج از کشور میتوانند سرمایه
گذاری کنند در وطن خود و سرزمین پدری و مادری شان است.
وی اضافه کرد :در برابر مسائل ایرانیان خارج از کشور مانند امنیت،
حقوق اساسی ،احوال شخصیه و بسیاری از این موارد مانند مسایل
امنیت یک ایرانی در داخل کشور مسئول هستیم و وزارت خارجه
و شــورای عالی ایرانیان باید ســاز و کاری دنبال کند و آنها بدانند
حقوقشان در کشور و سرمایهگذاری آنان در کشور تامین خواهد شد.
رییس دولت ســیزدهم ادامه داد :استفاده از ظرفیت عظیم نیروهای
کشور و جوان کارآمد مورد توجه خواهد بود و من توصیه ام به همه
مدیران کشــور این است که با تمام وجود از این ظرفیتها استفاده
شود.
رییسی گفت :در سامانه ای که فعال کردیم خیلی از اسامی بارها درآن
تکرار شده بود منتها چون دو وزارتخانه زمان آن کمی بود که افراد آن
قطعی شدند و تعیین کردیم .نسبت به همه وزارتخانهها پیشنهادهای
زیادی داشــتیم .اسم برخی از افراد برای بعضی ازوزارتخانهها بیش
از  ۵۰تا  ۶۰بار تکرار شــد .نسبت به آقای زلفی پور و عبدالملکی
و خیلی از دوســتان و مردم نسبت به آنها پیشنهادهایی در مدیریت
های مختلف داشــتند چرا که فقط نگفتیم برای وزارت بلکه برای
مدیریتهای مختلف نظر خواستیم.

کرونا جان  ۵۴۴نفر دیگر را گرفت

واکسیناسیون معلمان و کارکنان مدارس قبل از مهرماه تکمیل می شود
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :از روز جمعه تا روز شنبه  ۵۴۴بیمار
کووید  ۱۹در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
۱۰۱هزار و  ۳۵۴نفر رسید.
به گزارش وزارت بهداشــت ،از روز جمعه تا روز شــنبه  ۳۰مرداد ماه  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۲۴ ،هزار و  ۱۷۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی شد که سه هزار و  ۶۶۶نفر از آنها بستری شدند.
تا کنون  ۱۶میلیون و  ۴۷۶هزار و  ۲۵۷نفر ُدز اول واکسن کرونا و  ۵میلیون و  ۵۳۱هزار و
 ۲۵۷نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۲۲
میلیون و  ۷هزار و ُ ۵۱۴دز رسید.
از روز جمعه تا روز شنبه  ۳۰مردادماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۲۴ ،
هزار و  ۱۷۹بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد که سه هزار و  ۶۶۶نفر
از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۴میلیون و  ۶۴۰هزار و  ۶۹۵نفر رسید.
متاســفانه از روز جمعه تا روز شنبه  ۵۴۴ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۰۱هزار و  ۳۵۴نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون سه میلیون  ۹۰۲هزار و  ۸۰۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۷هزار و  ۶۲۶نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۷میلیون و  ۷۵۵هزار و  ۶۱۸آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.
در حال حاضر  ۳۵۹شهر کشور در وضعیت قرمز ۵۹ ،شهر در وضعیت نارنجی ۳۰ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.
واکسیناسیون معلمان و کارکنان مدارس قبل از مهر ماه تکمیل می شود
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینکه تا کنون بیش از  ۲۲میلیون واکسن کرونا در کشور تزریق شده ،از تکمیل واکسیناسیون
معلمان و سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهرماه خبر داد.
محمدمهدی گویا گفت :تصمیم بر آن شده که پوشش دو نوبت واکسیناسیون معلمین و
سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهرماه به پایان برسد ،در مورد اساتید دانشگاه ها نیز
به همین منوال خواهد بود و امیدواریم سال تحصیلی جدید با اطمینان خاطر بیشتری آغاز
شود.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر صحت و سقم آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت
که پوشش واکسیناسیون نوبت اول در ایران را  ۱۳درصد اعالم کرده ،بیان کرد :به نظر می
رسد که گزارشی که توسط سازمان جهانی بهداشت اعالم شده ،دقیق نبوده و تا  ۲۵مرداد
 ۱۶( ۱۴۰۰اگوســت) از حدود  ۶۰میلیون جمعیتی که الزم است برای آنها واکسیناسیون
انجام شود ،دقیقا  ۱۵میلیون و  ۴۵۴هزار و  ۳۵۱نفر نوبت اول و چهار میلیون و  ۳۸۱هزار
و  ۲۸۸نفر نیز دو نوبت واکســن را دریافت کرده اند که اگر جمعیتی از کشور را که باید
واکسینه شوند (جمعیت باالی  ۱۸سال)  ۶۰میلیون نفر در نظر بگیریم ،این پوشش ۲۵.۷۵
درصد می شود و اگر کل جمعیت کشور را محاسبه کنیم ،با بیش از  ۸۴میلیون نفر جمعیت،
این درصد  ۱۸.۱۸درصد اســت و به دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران و منطقه امرو
اطالع داده شده تا گزارش خود را اصالح کنند .رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

وزارت بهداشت ادامه داد :الزم به ذکر است که تا صبح امروز  ۳۰مرداد ۱۶ ،میلیون و ۴۷۶
هزار و  ۲۵۷نفر نوبت اول و پنج میلیون و  ۵۳۱هزار و  ۲۵۷دو نوبت واکسن را دریافت
کرده اند .یعنی تاکنون  ۲۲میلیون و  ۷هزار و ُ ۵۱۴دز واکسن در کشور تزریق شده است.
پوشش کنونی واکسن  ۲۷.۴۶درصد در میان جمعیت باالی  ۱۸سال و در کل کشور ۱۹.۳۸
درصد است .این درحالی است که در شرایط تحریم و دسترسی بسیار محدود به واکسن،
این پوشش حاصل شده است.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت گفت :تصمیم بر آن شده که
پوشش دو نوبت واکسیناسیون معلمین و سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهرماه و سال
تحصیلی جدید ،به پایان برسد ،در مورد اساتید دانشگاه ها نیز به همین منوال خواهد بود و
امیدواریم سال تحصیلی جدید با اطمینان خاطر بیشتری آغاز شود.
گویا تاکید کرد :تیم های کارشناسی درحال بررسی واکسیناسیون دانش آموزان دارای بیماری
های زمینه ای و پرخطر و انتخاب مناســب ترین واکسن برای آنها هستند .در کنار اینها
واکسیناسیون گروه های متعددی از مشاغل پرخطر نیز در دست انجام است
آمادگی ایران برای دریافت بیشتر واکسن از منابع مختلف
جعفر حســین ،نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسالمی ایران ،در بیانیه ای
درخصوص "واکسیناسیون کووید ۱۹-در ایران" ،بر آمادگی دولت جمهوری اسالمی ایران
برای دریافت بیشتر واکسن از منابع مختلف ،تاکید کرد.
به گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این بیانیه آمده است که سازمان
جهانی بهداشــت ( )WHOاز نزدیک وضعیت همهگیری کووید ۱۹-در ایران را رصد
می کند .این سازمان بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر حمایت از کشور در پاسخ به این همه
گیری تاکید دارد.
همچنین تاکید شده که ســازمان جهانی بهداشــت از افزایش اخیر تواتر واکسیناسیون
کووید ۱۹-در ایران با اســتفاده از واکسن های بین المللی و تولید داخل تقدیر ویژه می
کند .چراکه براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
جمهوری اســامی ایران ،تا تاریخ  ۲۰اوت سال جاری میالدی ( ۲۹مرداد) ۲۱ ،میلیون و
 ۸۰۵هزار و  ۸۷۹نفر در ایران ُدز اول و دوم واکســن های مختلف کووید ۱۹-را دریافت
کرده اند .این بدین معناست که براساس آمارهای فوق  ۱۹.۳درصد از کل جمعیت ایران
دوز اول و  ۶.۳۸درصد نیز به طور کامل واکسینه شده اند که از تغییر چشمگیر واکسیناسیون
عمومی در این کشــور حکایت دارد .با این وجود ،اقدام مذکور به تنهایی برای شکستن
زنجیره انتقال عفونت کافی نیست.
از سوی دیگر الزم به توضیح است که تعداد  ۸.۵میلیون دوز واکسن های تخصیص یافته از
طریق سازوکار کواکس که در بیانیه ای قبلی به آن اشاره شده بود ،طی ماه های آتی به کشور
وارد می شود .بنابراین در ماه های اوت و سپتامبر تقریبا  ۳میلیون دوز دیگر از میزان یادشده
تحویل خواهد شد .سازمان جهانی بهداشت ضمن ارائه توضیح فوق در خصوص ابهام به
وجود آمده ،اعالم می دارد دولت جمهوری اسالمی ایران هم اکنون آمادگی دریافت بیشتر
واکسن از منابع مختلف را دارد .سازمان جهانی بهداشت همچنین تاکید دارد که واکسن
ها به تنهایی در پیشگیری و کنترل هم ه گیری کووید ۱۹-کافی نیست .لذا تمامی اقدامات
بهداشتی و پیشگیرانه عمومی از سوی دولت ،جوامع و تک تک افراد به منظور شکستن
زنجیره انتقال ویروس درکشــور به کار گرفته شود .همچنین از دولت محترم جمهوری
اسالمی ایران تقاضا داریم که با ارائه اطالعات مناسب به سازمان های بین المللی ،ما را برای
همکاری بیشتر با هدف نجات جان افراد آسیبپذیر یاری نماید.

روسیه برای به رسمیت شناختن طالبان شرط تعیین کرد

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه برای به رسمیت شناختن گروه طالبان
شــرط تعیین کرد و گفت این موضوع به اقدامات آنها و مطابقت یافتن رفتار و
اعمال این گروه با وعده هایشان بستگی دارد.
به گزارش ایرنا ،الوروف در گفت و گو با رسانه ها افزود :واقعیت هایی در میدان
عمل (کنترل طالبان بر افغانستان) وجود دارد که همه می پذیرند .اما بقیه مسائل در
مورد به رسمیت شناختن طالبان بستگی به آن دارد که رفتار این گروه تا چه اندازه
با بیانیه ها و وعده های آن مطابقت می کند.
دیمیتری ژیرنوف ســفیر روسیه در کابل دو روز پیش با نمایندگان گروه طالبان

دیدار کرد و مذاکرات خود با این گروه را سازنده خواند.
در همیــن حال ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روســیه در امور
افغانستان اعالم کرده است که روسیه در به رسمیت شناختن گروه طالبان عجله
نخواهد کرد.
روسیه در مورد پذیرش پناهندگان به تعهدات خود توجه می کند
وزیر خارجه روســیه در ادامه ســخنان خود در جمع خبرنگاران درباره سوالی
پیرامون امکان پذیرش پناهندگان افغانی گفت :روسیه در مساله پذیرش پناهندگان
به تعهدات خود در عرصه حقوق انسانی بین المللی توجه می کند.

سرمقاله

به کدام ملت است این؟
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

علیرغم تنوع گسترده جامعه ایرانی ،ملت ایران در عشق به وطن همنظرند .آنهایی که علیرغم
همه نامالیمات به انتخاب خود در کشور زندگی میکنند ،آنهایی که سودای مهاجرت دارند و
بیش از  8میلیون ایرانی که خارج از کشور بسر میبرند ،همه به این آب و خاک عشق میورزند.
اما با داشتن چنین سرمایه اجتماعی میبینیم طیف گستردهای از مردم امیدی به آینده خود و کشور
ندارند .وضعیت اقتصادی کشور ،بحران آب ،کمبود برق ،اوضاع کرونا و بسیاری موارد دیگر به
گونهایست که قطع امید از بهبود اوضاع کشور کام ً
ال طبیعی است .با روی کار آمدن دولت جدید
چارهای نیست جز اینکه ملت یکبار دیگر تالش کند ،دست به دست هم دهد تا شاید کشور از
این منجالب نجات پیدا کند.
در بخش اقتصادی عملکرد دولت در سالهای اخیر بیشتر امدادرسانی و همواره یک گام عقبتر
از شرایط روز بوده است و نتیجه اینکه زخمهای اقتصادی سر باز کردهاند .در آینده نزدیک این
زخمها به تنشهای اجتماعی تبدیل شده و در نهایت به شکل بحران امنیتی بروز خواهد کرد.
امروز ،برخی از مشکالت وارد فاز آخر شده و سرمایه اجتماعی در حدی نیست که بتوان تنها
به اصالحات بنیادین اقتصادی پرداخت .دولت جدید باید دو کار دشوار را همزمان انجام دهد.
در یک بخش به امور روزمره پرداخته تا بهانه به دست دشمن ندهد ولی مهمتر از آن برای یکبار
هم که شــده باید پا را از روزمرگی فراتر نهاده و برنامهای برای ایران فردا تدوین و اجرا نماید.
زخمهای اقتصادی و بسیاری مشکالت دیگر یکشبه خلق نشدهاند .قطع ًا نمیتوان به سرعت
همه مشکالت را حل کرده و کشور را در مسیر توسعه قرار داد.
برای اصالح امور ضروریست نظام حکمرانی مورد بازبینی اساسی قرار گیرد .حدود  2600سال
پیش ،کنفوسیوس با ارائه فرهنگ همکاری و هماهنگی طبقات مختلف ،جامعه چین را به هم
گره زد و در پی آن حکمرانی اقتدارگرای این کشور تابع تشکیالت و مرتبط با راس هرم قدرت
شد .در دوران کمونیستی نیز این سنت ادامه یافت و باعث شد جامعه نسبت به مرکز حکومت و
قدرت حس وفاداری داشته باشد و فرآیند اجماع سازی تا امروز نیز فعال است .در اروپای غربی
و آمریکای شمالی تفکر سیستمی در قرن نوزدهم میالدی نهادینه شد .بدین ترتیب غربیها از
طریق نظام حزبی و شرقیها با فرهنگسازی در مسیر توسعه گام نهادند.
اما تاریخ سیاسی ایران متعلق به افراد است و در سرتاسر آن نه وزیر امنیت داشته و نه وکیل .هیچ
تناسبی بین قدرت شاه و عمق نفوذ ورزاء و دربار نبوده است و هیات حاکمهای که برای حفظ
کشور مسئولیت جمعی داشته باشد وجود نداشته است .هیات حاکمه یعنی نخبگانی متخصص،
ریشهدار ،چشم و دل سیر که بطور تصادفی و یکشبه رشد نکرده بلکه با توانایی و گام به گام
پلههای ترقی را پیمودهاند .در قالب سیاســی کشــور ،نظام حکمرانی زیرمجموعه خود را تنها
براساس وفاداری انتخاب میکند .بخشهای مختلف در باطن یکدیگر را قبول نداشته و تعهدی
هم به یک سیســتم سیاسی منسجم ندارند .برخی ادعا میکنند قبول نداشتن یکدیگر ناشی از
خصلتهای انسانی از جمله خودخواهی و جاهطلبی است ،لیکن نکته اینجاست که اینها معلولند
و علت ظهور این خصایص را باید در نظام حکمرانی جستجو کرد .همین نظام حکمرانی بود
که موجب شد مورگان شوستر در سامان دادن به ساختار مالی کشور  7ماه بیشتر دوام نیاورد .در
چنین ساختاری ناصرالدین شاه نزدیک  50سال پادشاهی میکند و با تمرکز کامل قدرت فرآیندی
برای بکارگیری خرد جمعی و یادگیری ایجاد نمیشود .در حالیکه ژنرال فرانکو  40سال بر اسپانیا
حکم راند ولی در دوران دیکتاتوری او بخش خصوصی و ارتباطات اقتصادی بینالمللی رشد کرد
و تنها یک دهه پس از مرگ او این کشور به جمع کشورهای دموکراتیک اتحادیه اروپا پیوست.
بدین ترتیب انتقال قدرت اجرایی از این دولت به آن دولت قطع ًا نمیتواند به تنهایی کارساز باشد.
قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه مستلزم آن است که فرهنگ همکاری و هماهنگی در جامعه
تقویت شده و سرمایه اجتماعی بازسازی شود .برای تحقق این امر ضروریست اوالً نظام حکمرانی
آغوش خود را برای همه ملت باز کرده و سفره رنگین انقالب را از جلوی خواص برچیند .در
بخش اجرا نیز دیر یا زود باید کار کشور را به دست کاردان سپرد و اجازه نداد اقلیتی از خواص به
عنوان اپراتورهای نظام ایفای نقش کنند .همان طبقهای که چند دهه است به دنبال استقالل از مسیر
خودکفاییاند و فکر میکنند برای رسیدن به استقالل باید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد تولید کرد.
همان دسته که نمیدانند یا نمیخواهند بدانند که تعریف استقالل در جهان امروز نسبت تاثیرات
کشور بر جهان به مجموع تاثیراتی است که میگذاریم و میپذیریم .طبق این تعریف کشوری از
استقالل برخوردار است که تاثیرگذار باشد و گرنه هر مقدار هم که تاثیر پذیریاش را از جهان
کم کند مستقل نمیشود.
باید باور کنیم که پیشرفت جوامع تصادفی نیست بلکه حاصل عملکرد مطلوب و تبادل نظر بین
نخبگان ابزاری یعنی آنانی که تصمیم میگیرند و نخبگان فکری یعنی آنانی که تحقیق میکنند،
است .دیوید میترانی ،ارائهدهنده طرح اتحادیه اروپا معتقد است مادامی که یک حکومت هدف
اصلی خود را تحقق آرزوهای مردم خود قرار ندهد آن کشور به آسایش و آرامش نخواهد رسید.
جامعه وقتی احســاس میکند به بنبست رسیده و ناامید میشود که میبیند هیچ ارتباطی بین
اهداف نظام و خواستههای خود وجود نداشته و کشور ساختار نخبگی ندارد .بسیاری از کسانی
که در مدیریت کشور نقش دارند به صورت اتفاقی سر از آنجا در آوردهاند ،اتفاقی بهنام انقالب!
مخلص کالم اینکه اقلیتی که خود را صاحبان انقالب معرفی میکنند کشور را در سراشیبی سقوط
قرار دادهاند و تنها راهکار بازنگری اساسی در نظام حکمرانیست .وقت آن رسیده که باور کنیم
ایران متعلق به همه ایرانیان است و شرایطی را فراهم آوریم که نخبگان کشور در فرآیندی رقابتی
زمام امور را به دست گرفته و گره از کار بگشایند .تا کی میخواهیم وطنپرستی را جرم پنداشته
و مثل فخرالدین عراقی از خود بپرسیم،
به کدام ملت است اين ،به کدام مذهب است اين
که ُکشند عاشقي را ،که تو عاشقم چرايي؟

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 صمیم •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،جاده مخصوص کیلومتر  ،۹شرکت عالءالدین ،پالک  ،۲۰۳سوله
چاپ صمیم •پخش سراسری :احمد جراری •تلفن44533725 :
• 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.

