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رییس دفتر رییس جمهوری مطرح کرد:

قالیباف مجلس را درباره توافق با آژانس توجیه نکرد

رییس دفتر رییس جمهوری گفت :با توافق سازمان انرژی اتمی
با آژانس ،صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود را به دنیا نشان
دادیم.
«محمــود واعظی» در گفت وگو با ایرنا درباره توافق ایران با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،افزود :ایران قبل از امضای برجام
عضو آژانس و به پادمان متعهد بوده اســت؛ از طریق آژانس و
عمل به پادمان اصرار داشــتیم به دنیا نشان دهیم فعالیتهای
هستهای ما صلحآمیز است.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود :قانون مجلس و موارد دیگر
نمیگوید که عضو آژانس نباشیم چون قبل از مذاکرات برجام
عضو آژانس بودیم و این همکاریهای نظارتی وجود داشــته
است.
واعظی تصریح کرد :در چارچوب مشــخص شده در برجام
قبول کردیم داوطلبانــه پروتکل الحاقی را بپذیریم .اتفاقی که
از پنجم اســفند افتاد این بود تعهد برجامی خود را به عنوان
پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف کردیم .اما میان ما و
آژانس در ارتباط با مســاله نظارت همیشه ساز و کاری وجود
داشت که االن هم وجود دارد.
وی ادامه داد :این موضوع را بررسی کردیم و با آژانس به توافق
رسیدیم .موضوع توافق بسیار روشن است .در مدتی که اجرای
پروتکلها را متوقف میکنیم ،بازرسی سرزده را به هیچ وجه
نمیپذیریم و به بازرسی مجوز نمیدهیم.
واعظی اضافه کرد :دسترسی آنها به دوربینها به طور کلی قطع
میشــود و نوار را برای خودمان ثبت و ضبط میکنیم و آنها
اص ً
ال به نوار دسترســی نخواهند داشت .مگر آنکه در آینده
همه موضوعات حل شود و طرف مقابل به همه موارد برجامی
متعهد شــود .تحریمهای برجامی و هم چنین تحریمهای که
بیدلیل و بیاســاس دولت ترامپ هم برداشــته شود ،در آن
صورت آمادگی داریم حتی نوار که پیش خود نگه داشتهایم را
به آنها بدهیم و این توافقی بود که بین ســازمان انرژی اتمی و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام شد.
رییس دفتر رییس جمهوری یادآور شد :نتیجه این توافق این
اســت که میخواستیم به آژانس بگوییم بنا نداریم در رابطه با
فناوری هستهای کار غیرصلح آمیز انجام دهیم.
وی در واکنــش به اظهارات و رفتار برخــی نمایندگان پس
از توافق با آژانس بینالمللــی اتمی و همچنین فرمایشها و
تاکیدات رهبر معظم انقــاب مبنی بر دو صدا بودن دولت و
مجلس ،خاطرنشان کرد :کاری که دولت کرد شفاف و روشن و
بر اساس بحثی است که در شورای عالی امنیت ملی داشتهایم؛
اقدام دولت روشــن اســت و از نظر ما قانون کامال اجرا شده
است.
قالیباف مجلس را درباره توافق با آژانس توجیه نکرد
واعظــی ادامه داد :مجلس بدون اینکه با دولت صحبت کند و
یا جلسهای داشته باشد ،کاری انجام داد ،با وجود اینکه رییس
مجلس در همه جلســات بود و با توجه به حضور او هم در
جلسه دبیرخانه و هم در شورای عالی امنیت ملی و همچنین
مصوبهای که بعد از تایید مقام معظم رهبری ابالغ شد ،وظیفه
داشت مجلس را توجیه کند که چنین نشد.

مجلس بدون اینکه با دولت صحبت
کند و یا جلسهای داشته باشد،
کاری انجام داد ،با وجود اینکه
رییس مجلس در همه جلسات بود
و با توجه به حضور او هم در جلسه
دبیرخانه و هم در شورای عالی
امنیت ملی و همچنین مصوبهای
که بعد از تایید مقام معظم رهبری
ابالغ شد ،وظیفه داشت مجلس را
توجیه کند که چنین نشد

رییس دفتر رییس جمهوری گفت :حتی شــنیدم روز دوشنبه
او توییتی زد که در این راســتا نبود .تاکید همیشــگی رهبری
این است که در موضوعات مربوط به مسائل خارجی باید در
کشور یک صدایی ،وحدت و انسجام باشد و تفکر و رویکرد
ایشــان مبنی بر صدای واحد اســت در حالی که روز دوشنبه
مجلس پیام دیگری فرستاد.
مردم از تعامل قوا سود میبرند
واعظی با ابراز امیدواری از تکرار نشدن چنین مسائلی ،تصریح
کرد :در ارتباط با تعامل ،دولت نه تنها در این موضوع بلکه در
موضوعات دیگر همواره آمادگــی تعامل با دیگر قوا را دارد،
چون از تعامل قوا مردم سود میبرند و ما این آمادگی را همواره
داشتیم و داریم.
امروز تحریمکنندگان به شکست فشار حداکثری
اذعان میکنند
رییس دفتر رییس جمهوری گفت :امروز تحریم کنندگان ایران
اذعان میکنند که فشار حداکثری شکست خورده و همه باید
خود را برای نقشآفرینی موثر در فضای جدید آماده کنیم.
در ســفرهای اســتانی همواره بــرای بنده یکــی بهترین و
مغتنمترین فرصتها گفتوگو با نمایندگان بخش خصوصی
اســت .در همین راستا دیشب در اســتان اصفهان در جلسه
شــورای گفتوگوی دولت و بخــش خصوصی و تجلیل از
صادرکنندگان نمونه این استان شرکت کردم و پای صحبتهای
جمعی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ،تولیدکنندگان و
صادرکنندگاننشستم.
وی افزود :آنها به بیان دیدگاهها و طرح مشکالت خود پرداخته
و خواستار کمک دولت برای حل این مشکالت و حمایت از

چهارسویسیاست

عزیزی خادم :اسامی مطرح شده گمانهزنی و شایعه است

«خرد جمعی» اساس تصمیمگیریها خواهد بود

گفتوگوی لودریان با گروسی درخصوص ایران

وزیر خارجه فرانسه حمایت کامل از اقدام آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای انجام فعالیت
راستیآزماییاش در ایران را ابراز کرد .به گزارش ایسنا ،معاون وزیر خارجه فرانسه با صدور
بیانیهای از دیدار ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه این کشــور با رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی خبر داد و نوشــت :وزیر خارجــه از کار بیطرفانه و حرفهای آژانس
تقدیر کرد و حمایت کامل خود از تالشهای انجام گرفته توسط مدیرکل آژانس درخصوص
تداوم اجرای ماموریت آژانس و فعالیتهای راستیآزمایی و کنترل وظایف ایران ذیل تعهدات
بینالمللیاش را ابراز کرد .در این بیانیه آمده که وزیر خارجه فرانسه بار دیگر بر نگرانی عمیق
خود درخصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران تاکید کرده است.
در انتهای بیانیه آمده است :وزیر خارجه در نهایت درخصوص تالشهای دیپلماتیک فرانسه و
شرکایش درجهت بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهدات برجامیشان با مدیرکل به گفتوگو
پرداخت.

انتقاد نظریهپرداز آمریکایی از سیاست جو بایدن درقبال برجام

یک نظریهپرداز آمریکایی در توییتی اظهار کرد که اگر دولت بایدن اصرار کند که ایران "گام اول
را بردارد" ،نشان میدهد که آنها چندان در دیپلماسی ماهر نیستند.
به گزارش ایسنا ،استفان ولت ،نظریهپرداز مشهور آمریکایی و استاد روابط بینالملل روز جمعه
در توییتی نوشــت :اگر دولت بایدن بازگشت به برجام را با اصرار بر اینکه "ایران گام اول را
بردارد" خراب کند  -با اینکه این آمریکا بود که در سال  ۲۰۱۸علیرغم پایبندی کامل ایران
توافق را ترک کرد  -نشان میدهد که آنها به آن اندازهای که ادعا میکنند در دیپلماسی ماهر
نیستند.
در گفتوگو با فیصل مقداد اعالم شد:

تاکید ظریف بر تداوم حمایتهای ایران از سوریه

وزیران خارجه ایران و ســوریه در رابطه با مسائل مختلف رایزنی کردند .به گزارش ایسنا به
نقل از خبرگزاری رسمی سوریه ،فیصل مقداد ،وزیر خارجه سوریه در تماسی تلفنی با محمد
جواد ظریف ،همتای ایرانی خود در رابطه با روابط دو جانبه و را های تقویت آن ها در تمامی
زمینه ها به ویژه همکاری اقتصادی برای عبور از آثار تحریم های غیرانسانی وضع شده علیه
مردم دو کشور بحث و رایزنی کردند .دو طرف همچنین در رابطه با تحوالت مختلف سوریه
و ایران و منطقه و جهان بحث و گفتوگو کردند .ظریف و مقداد همچنین در رابطه با نتایج
دیدارهای روند آستانه که اخیرا در شهر سوچی برگزار شد گفت وگو کردند .وزرای خارجه
ایران و سوریه بر لزوم پایبندی غربی ها به قطعنامه شورای امنیت در رابطه با سوریه و بیانیه
پایانی نشست های آستانه و احترام به حاکمیت و استقالل سوریه و عدم حمایت از گروه های
مسلح تروریستی تاکید کردند .مقداد و ظریف همچنین پیرامون پیشرفت کار کمیته بررسی
قانون اساســی سوریه و نتایج دور جدید نشست این کمیته که در ژنو سوئیس برگذار شد،
گفتوگو کردند .وزیر خارجه سوریه در ادامه بر حمایت قاطع کشورش از مواضع ایران در
رابطه با توافق هسته ای تاکید کرد.فیصل مقداد همچنین از حمایت های جمهوری اسالمی
ایران از ملت سوریه به ویژه در زمینه اقتصادی تقدیر و تشکر کرد .از سوی دیگر محمد جواد
ظریف از مواضع ســوریه در حمایت از جمهوری اسالمی ایران در رابطه با توافق هسته ای
تقدیر کرد .ظریف در ادامه از ســطح روابط تهران و دمشق ابراز خشنودی کرد.وزیر خارجه
کشورمان همچنین بر تداوم حمایت های ایران از سوریه به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم به
منظور بازگشت امنیت و ثبات به این کشور تاکید کرد.
همتی:

فضای مجمع را برای تصویب الیحه پالرمو منفی ندیدم

رییس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح
پالرمو و سی اف تی تصمیم خوبی بگیرد ،افزود :فضای مجمع تشخیص را منفی ندیدم و به
همه ســواالت اعضا پاسخ دادیم .به گزارش بانک مرکزی« ،عبدالناصر همتی» درباره لوایح
پالرمو و سی اف تی و دالیل و ضرورتهای تصویب این کنوانسیونها در مجمع تشخیص
گفت :تصویب این لوایح به نفع کشور است و منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
میمانیم .رییس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در
این باره تصمیم خوبی بگیرد ،افزود :فضای مجمع را منفی ندیدم و به همه ســواالت مجمع
تشخیص را پاســخ دادیم .این موضوع ،جزو ضرورتهای بانکی و تصمیمگیری برای آن
خیلی هم دیر شده است.

بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصادی شدند .بنده نیز تاکید
کردم که این مساله یکی از مهمترین دغدغههای دولت تدبیر
و امید است.
واعظی اظهار داشت :کشور در سه سال گذشته با شرایط سختی
روبه رو بوده است و جنگ اقتصادی دشمن و همچنین شیوع
ویروس کرونا در یک سال اخیر ،فعالیتهای اقتصادی و تولید
در کشور را دچار مشکالت زیادی کرد اما بخش خصوصی و
تولیدگران کشور با تالش های خود کمک کردند که کشور از
این شرایط سخت عبور کند.
رییس دفتر رییس جمهوری خاطر نشــان کــرد :اصفهان با
برخورداری از نیروهای متخصــص و کارآمد و ظرفیتهای
فــراوان در حوزههای صنعتی و معدنی ،نقش مهمی در تامین
نیازهای کشور ایفا کرده است ،دولت هم تالش خود را برای
حل مشــکالت تولیدکنندگان و رفع موانع تولید انجام داده و
خواهد داد.
واعظی تاکید کرد :در ادامه بر اهمیت نقش صادرات در مبارزه
علیه جنگ اقتصادی دشــمن و تقویت سیاست اقتصاد بدون
نفت ،تاکید کردم و گفتم در شرایطی که در سال های اخیر به
دلیل تحریم های ظالمانه درآمد حاصل از فروش نفت به شکل
قابــل توجهی کاهش یافته اســت ،صادرکنندگان با صادرات
تولیدات غیر نفتی کشــور نقش مهمی در تامین ارز مورد نیاز
برای تهیه کاالهای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید در کشور
ایفا کردند که جای قدردانی دارد.
دولت هیچ گاه به دنبال گران کردن ارز نبوده است
وی در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام نوشــت :در
گفتوگوی صمیمانه دیشب با فعاالن بخش خصوصی استان

اصفهان بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص،
متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانهای شده است.
واعظی اظهار داشت :آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ
اقتصادی در ســه سال گذشته در این جلسه بیان شد ،ناظر به
شدت تحریمها ،فشار حداکثری و کموکیف محدودیتهایی
بود که به اقتصاد کشــور تحمیل شــد و پیامدهای نامیمونی
همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.
وی خاطر نشــان کرد :بیتردید گرانی ارز در آن مقطع ،نتیجه
فشــارهای تاریخی و کمسابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود
بنــده نیز این بود که دولــت علیرغم اینکه معتقد بود قیمت
واقعی ارز هرگز و هرگز  ۲۵تا  ۲۷هزار تومان نیســت ،اما با
مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه تحریمها ،کشور را
اداره کرده و در برابر اراده دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد
ایران ،ایستاده است.
رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد :بنده مجددا به صراحت
تاکید میکنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و
قیمت باالی ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره
کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسؤولیتش میداند
و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده
اســت؛ آن چنانکه در آینده نزدیــک نیز هیچ فرصتی را برای
کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.
واعظی تصریح کرد :تمام سیاستگذاریهای اقتصادی دولت
و بانک مرکزی در این سه سال ،با هدف کاهش اثر تحریمها
بر اقتصاد کشــور و خصوصا جلوگیری از افزایش نرخ ارز و
کنترل تورم بوده است.
وی ادامه داد :لذا هر گونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ
ارز را مفروض بگیــرد ،قطعا غلط و نامنطبق با واقعیتهای
اقتصادی کشور است .چنین فرضیهای البته جفا به همه عزیزان
و دســتاندرکارانی که برای مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند
نیز هست.

حسین مهرعلیزاده
خبرنگار

کاندیدا ریاست فوتبال تاکید کرد که اگر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود در
کلیه امور براساس خرد جمعی تصمیمگیری خواهد شد.
شــهابالدین عزیزی خادم در گفتگو با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد عنوان کرد:
اعتقاد داریم و میخواهیم در فدراســیون فوتبــال تصمیم جمعی بگیریم و رئیس
فدراسیون در کنار  ۱۱عضو هیئت رئیسه ( شامل نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه
) برای فوتبال تصمیم می گیرند اگر با لطف الهی انتخاب شویم نگاه و تصمیمات
ما مبتنی بر خرد جمعی خواهد بود.
وی افــزود :فوتبال به دو چیز احتیاج دارد اول تالش برای تضمین منافع بلندمدت
فوتبال اســت و مسئله دوم خرد جمعی برای اراده فدراسیون فوتبال  ،فوتبال ایران
نیاز به آرامش دارد و این آرامش نیازمند همراهی و همدلی اســت و تصمیماتی که
مبتنی بر عقالنیت و خرد جمعی گرفته می شــود می تواند به آرامش فوتبال کمک
کند اهداف مهمی در نظر ما هست در سایه آرامش متبلور می شود.
عزیزی خادم گفت :در ایام پیش رو اولویت ما حضور موثر فعال و روشنگرانه در
فضای رقابت آزاد و ســالم در انتخابات است نتیجه هر چه باشد با تصمیم و آرای
اعضــای مجمع احترام گذاشــته و با آن همراه مدل خواهیــم بود چرا که به تدبیر
و مقدرات الهی راضی و تســلیم هســتم  .ضمن اینکه اعتقــاد دارم مجمع محترم
فدراسیون فوتبال براساس عقالنیت توجه به کارنامه و برنامه نامزدها منافع و مسائل
به فوتبال ملی را در یک فرایند دموکراتیک و عادالنه عمل خواهد کرد.
کاندیدای ریاســت فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد :برنامه و اولویت ما برگزاری
انتخابات است بعد از انتخابات هم بنای ما این است که با هیئت رئیسه که رای می
آورد برای تک تک ارکان فدراسیون تصمیم جمعی و عقالنی بگیریم ،این رویکرد
ما است که افراد بر اساس خرد جمعی مسئولیت میگیرند طبق اساسنامه و اختیاری
که به هیئت رئیســه داده میشــود ،عمل میکنیم و خیلی از این مســائل و اسامی
که نام برده میشــود مبتنی بر گمانهزنی اســت؛ هر تصمیمی که گرفته خواهد شد
عقالنیت بریک کار تیمی خواهد بود و هیئت رئیس فدراسیون با یک خرد جمعی
تصمیمگیری میکند و یک شخص تصمیم گیرنده نخواهد بود کسانی که گمانه زنی
میکنند بهتر اســت ابتدا اساسنامه فدراسیون فوتبال را مطالعه کند .کاندیدا ریاست

ایتالیا ،درسی از دموکراسی
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

در بســیاری کشورها وقتی سیاستمداران در سر و ســامان دادن به اقتصاد ناکام
میمانند ،ژنرالی عبوس در صدا و ســیما ظاهر شــده و اعالم میکند که ارتش
کنترل را به دســت گرفته است .اما در ایتالیا شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد.
در  3فوریه رئیس جمهور این کشــور ،ماریو دراگی را به حضور خواند و از وی
خواست دولتی جدید تشکیل دهد.
نکته اصلی اینجاســت که دراگی  74ساله پس از گرفتن مدرک دکترای اقتصاد از
انســتیتو تکنولوژی ماساچوســت آمریکا  MITدر سال  ،1976مدت  15سال به
تدریس و تحقیق در دانشــگاههای ایتالیا مشغول شد .پس از آن یک دهه ریاست
خزانه داری ایتالیا را برعهده داشت و سپس به دانشگاه هاروارد رفت و در ژانویه
 2006ســکان بانک مرکزی ایتالیا به وی سپرده شــد و باالخره در تابستان سال
 2011میالدی پارلمان اروپا با پیشنهاد شورای جامعه اروپا موافقت و وی کار خود
را به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا آغاز کرد و به مدت  8ســال در این ســمت
باقی ماند .با اعالم خبر سپردن دولت ایتالیا به سوپر ماریو ،بورس میالن  3درصد
رشد کرده و تفاوت بین نرخ سود اوراق قرضه دولت های آلمان و ایتالیا  8درصد
کاهــش یافت .وی با صراحت کامل و صداقت تمــام اعالم کرد که ایتالیا دوران
ســختی را پیش رو خواهد داشت .عالوه بر مشکالت ناشی از پاندمی ،با برداشته
شــدن ممنوعیت اخراج کارکنان در ماه آینده ،پیش بینی میشود  250هزار نفر از
شاغلین به صف بیکاران بپیوندند .سرجیو ماتارال ،رئیس جمهور ایتالیا اعالم کرد
که به دنبال دولتی متشــکل از افراد تحصیلکرده و با تجربه است که الزام ًا نباید به
حزب و گروه سیاسی خاصی وابسته باشند.
تنها  10روز پس از مالقات با رئیس جمهور ،ماریو دراگی به عنوان نخست وزیر
ایتالیا ســوگند یاد کرد .وی  15نفر از سیاســتمداران تمام طیف های سیاسی از
چپ تا راست افراطی و هم چنین  9نفر از مدیران حرفه ای غیرسیاسی و مستقل
را به عنوان اعضاء کابینه خود معرفی کرد .در اقدامی ســتودنی وی مدیر شرکت
مخابراتی  Vodafoneرا بــرای وزارت جدید نوآوری فناورانه و گذار دیجیتال
انتخاب کرد و ســکان وزارت جدید انتقال زیســت محیطی را به یک فیزیکدان
مستقل سپرد.
دولت جدید ایتالیا با چالش ها و فرصت هایی مواجه است .از جمله دشواریهای
دولت مقابله با ویروس کروناســت .در سال گذشــته میالدی اقتصاد این کشور
 8/8درصــد کوچک شــد .اما دولت جدید این فرصت را دارد که با اســتفاده از
بودجــه  200میلیارد یورویی جامعه اروپا برای بازســازی اقتصادی ،بتواند به دو
دهه رکــود اقتصادی پایان دهد .نخســت وزیر جدید پس از مشــورت با همه
احزاب اولویتهای دولت را بهداشت ،آموزش ،حمایت اقتصادی از شهروندان و
شــرکتها در مقابله با پاندمی و نیز برداشتن گام های موثر در حفاظت از محیط
زیست اعالم کرده است.
اما هدف از نگارش این سطور فراتر از پرداختن به دولت جدید در رم است و در
آن درســهایی نهفته است .نکته اول اینکه میبینیم ماریو دراگی از دانشگاه شروع
میکند آن هم معتبرترین دانشگاه های جهان و در نهایت پس از چند دهه فعالیت
در ســمت های علمی و اجرایی در سطح بین المللی به صدارت میرسد .اما در
کشــور ما این فرآیند برعکس عمل میکند .یعنی در گام اول عزیزانمان از کوچه
و خیابان به پشت میزهای وزارت و وکالت نشانده شده و با انقضاء تاریخ مصرف
جملگی به قول خودشــان به خانه خود یعنی دانشــگاه باز میگردند .البته منظور
خانه نوساز است که تابحال آن را ندیده اند!
خالصه اینکه در همه دنیا اول دکتر میشــوند بعدا ً مدیر ،ولی در کشــور ما اول
مدیر میشوند سپس دکتر .البته آن هم به قول استاد شفیعی کدکنی دکترای فلسفه
کانت از دانشگاه روستای ایشان! نکته دوم اینکه به محض آغاز کار ،دولت جدید
واقعیات اقتصادی و دشــواری ها را با مــردم در میان میگذارد ،نه اینکه اقتصاد
کشــور را بهتــر از آلمان اعالم کرده و همه چیز را به آینــده حواله دهند ،آن هم
آیندهای که سراب وار همیشه در آینده میماند.
تفاوت دیگر آن اســت که همه چیز را با عینک سیاسی نمی بینند .همه سالیق و
عالیق را دورهم جمع کرده و در راستای هدف واحد توسعه ملی گام بر می دارند
نه اینکه با آمدن دولت جدید حتی روسای دانشگاه ها و دهیارها تعویض شده و
این چرخه باطل ادامه یابد .مشــکل اینجاست که در بسیاری کشورها سیاست در
خدمت اقتصاد است ولی ظاهرا ً ما اینجا هم در مسیر اشتباه گام نهاده و اقتصاد را
دنباله روی سیاست کرده ایم.
و باالخره نکته اساسی دیگر آن که دیگران با تحوالت چشمگیر در صحنه علم و
فناوری هم داستان شده و برای استفاده حداکثری از پیشرفت های بشر وزارتخانه
های جدید تاسیس می کنند و ما با علم و پیشرفت گالویز شده و هنوز با تجمیع
یا تفکیک بازرگانی و صنعت دست به گریبانیم.
بله دوستان ،چند دهه اســت که در خواب شیرین صبحگاهی فرو رفته غافل از
اینکه کاروان پیشرفت و توسعه حرکت کرده و ما جا مانده ایم .به قول شیخ شیراز:
خواب ِنوشینِ بامدادِ رحیل
باز دارد پیاده را ز سبیل

شناسنامه

فدراســیون فوتبال اظهار داشــت :تالش ما در راستای رعایت قوانین و مقررات و
آییــن نامه های اجرایی مربوط به فرآیند برگزاری انتخابات اســت که رعایت آنها
ضامن سالمت عدالت و رضایت همگان خواهد بود و امیدوارم با یک نگرش ملی ،
عالمانه و منصفانه و توجه همگان به مسائل واقعی فوتبال کشور شاهد یک انتخابات
متمایز و روش دهندهای در تاریخ فوتبال کشور باشیم.
وی یادآور شد :بازهم می گویم همه مسائلی که مطرح میشود گمانهزنی و شایعه
پراکنی است،هنوز رئیس فدراسیون انتخاب نشده و اگر من هم انتخاب شوم مبنای
کار ما براساس اختیاراتی است که اساسنامه به هیئت رئیسه داده خواهد بود .من هم
با اعضای هیئت رئیسه هم با ذینفعان و هم نخبگان مشورت خواهم کرد و سعی می
کنم بهترین افراد که دغدغه و نگاه ملی دارند انتخاب کنیم و به نوعی با نظر اعضای
هیئت رئیسه ،صالحیت گزینی و شایسته گزینی خواهیم داشت.
عزیزی خادم گفت :خودم را به تبعیت از نظر هیئت رئیســه و مجمع ملزم میدانم
نگاه مان تعاملی و شایستهســاالری خواهد بود هر سه کاندیدا و رقبای من افرادی
محترمی هســتند و همه ما در یک فضای کامال رقابتــی و محترمانه در انتخابات
شــرکت خواهیم کرد هر ســه برای من قابل احترام هستند و تیم انتخاباتی من در
اقصی نقاط کشور کارش را انجام می دهد امیدوارم شاهد یک انتخابات دموکراتیک
و عادالنه باشیم.

وزیر بهداشت:

ایران در مرز خودکفایی تجهیزات مدیریت کرونا است
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :در خصوص داروها و تجهیزات
مدیریت کرونا ایران در مرز خودکفایی اســت و پیگیر صادرات تجیهزات کرونایی
به کشورهای دیگر هستیم.
سعید نمکی در حاشیه دیدار با علما و مراجع تقلید در قم در گفت وگو با خبرنگاران
اظهار کرد :نگرانی ما شــعلههای بیماری در اثر ویروس ســرکش جهش یافته است
و امیدواریم با همان روش در کنترل امواج قبلی با رعایت بیشــتر مردم و مسئوالن
شاهد گذر از این شرایط باشیم .وی یادآور شد :در شرایط کنونی کادر درمان ما در
سراسر کشور به امور مسلط هستند و با وجود ویروس انگلیسی همکاران رصد خانه
به خانه افراد مبتال و مشکوک به کرونا را انجام می دهند.
نمکی بیان کرد :در کل کشــور از  ۱۰۰هزار تست در روز عبور کردیم در صورتی
که در گذشته تعداد تستها در هر روز  ۱۲هزار مورد بود و بیماریابی گسترش یافته
و امیدواریم که این موج را نیز خنثی کنیم.
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی با بیان اینکه دیروز به مناســبت میالد
حضرت علی(ع) در ســرای سالمندان کهریزک واکسیناسیون را شروع کردیم گفت:
کار واکسیناسیون با استفاده از واکسن وارداتی را با گروههای آسیب پذیر ادامه داده
و در بهار آینده به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واکسن تبدیل خواهیم شد.
کرونا جان  ۶۹نفر دیگر را در ایران گرفت
در این رابطه سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون یک

سرمقاله

میلیون و  ۶۱۵هزار و  ۱۸۴در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شــده و با
فوت  ۶۹نفر از بیماران مبتال ،تعداد جان باختگان کرونا در ایران به  ۵۹هزار و  ۸۹۹نفر
رسیده است.
سیما ســادات الری با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران افزود:
از روز پنج شــنبه تا روز جمعه  ۸اسفند  ۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی تشخیص ۸
هزار و  ۱۰۳بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشــور شناسایی و  ۵۹۲نفر نیز بستری
شدند ،با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۶۱۵هزار
و  ۱۸۴نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون یک میلیون و  ۳۷۹هزار و ۹۲۲
نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳هزار و ۷۲۰
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفت :خوشــبختانه تا کنون یک میلیون و  ۳۷۹هزار و  ۹۲۲نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین متاسفانه  ۳۷۲۰نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخشهای مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .به گفته
وی تا کنون  ۱۰میلیون و  ۷۳۴هزار و  ۳۷۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده و در حال حاضر  ۱۱شهرستان قرمز ۳۱ ،شهرستان نارنجی ۲۵۲ ،شهرستان زرد و
 ۱۵۴شهرستان آبی هستند که شهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،خرمشهر ،دزفول،
دشت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر ،کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

جهاناقتصاد

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
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• 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 :

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.

