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انتظار ایران
برای جبران خطای چین

» ابتکار« پیام به چین در مجمع گفت و گوی تهران را 
بررسی می کند

ادامه در صفحه  2

خطای شناختی مشکالت
بررسی پدیده های اجتماعی را صرفاً نمی توان بر 
اساس نظرات شخصی و یا حتی مصاحبه با افراد 
مختلف جامعه تحلیل کرد. پیچیدگی پدیده هایی 
که به انسان مربوط می شود آنچنان است که حتی 
نظرسنجی ها و پرسش نامه های علمی هم می تواند 
این  درصد زیادی خطا را برای تحلیل ثبت کنند. 
موضوع نشان می دهد که برای تحلیل وضعیت یک 
جامعه نیاز است همه ابعاد سنجیده شود و حتی از 
علوم مختلف مانند علوم رفتاری، روانشناسی و... 
نیز استفاده کرد. این مقدمه برای آن ذکر شد تا 
باز هم به اهمیت نقش علم در تصمیم گیری های 
کالن در حوزه  های گوناگون سخن گفت. موضوعی 
برخی  و  نکرده  عادت  آن  به  است  دهه  چند  که 
مسئوالن در نهانخانه ذهنشان آن را بی اعتبار و غیر 
عملی می دانند؛ هرچند که آن را به زبان نیاوردند. 
کماینکه پیش از این از سوی برخی شنیده شده که 
اقتصاددانان چون در ورطه عمل نیستند نظراتشان 
چندان عملی نیست و فقط در حد تئوری درست 
علم  مقوله  از  شناخت  عدم  از  نشان  این  است. 
دارد. همین بی توجهی سبب شده تا امروز شکاف 
عمیقی بین مردم و مسئوالن ایجاد شود و در زمینه 
اقتصادی همچنان نظاره گر وخیم تر شدن اوضاع 
ندارد  قصد  نیز  نگارنده  که  است  طبیعی  شویم. 
مشکالت موجود را تک متغیره تحلیل کرده و همه 
چیز را گردن بی توجهی مسئوالن به علم بداند؛ اما 
توسعه  کشورهای  از  بسیاری  که  نیست  تردیدی 
یافته، تنها با باال بردن جایگاه علوم به خصوص علوم 
انسانی تواسنتند درهای توسعه را یکی پشت دیگری 

باز کنند.

ژوبین صفاری سرمقاله

همایش بیمه سالمت و پزشک خانواده در محالت 
کم برخوردار کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری 
برگزار و بر تحت پوشش قرار گرفتن یک و نیم میلیون 

نفر در این محالت تاکید شد.
در  دوشنبه  روز  مخبر  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
در ۲۰۲۰  خانواده  پزشک  و  بیمه سالمت  همایش 
محله کمتر برخوردار با رویکرد اجتماع محور که در 
سالن اجتماعات بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار 
شد، با اشاره به روحیه و رویکرد مدیریت جهادی 
در اوایل پیروزی انقالب اسالمی و هشت سال دفاع 
مقدس، گفت: اجرای طرح توانمندسازی محالت کم 
برخوردار با کمک جوانان و مردم از ایده تا اجرای آن 
یک کار جهادی مبتکرانه بود که بر روی تمام این 
اقدامات با حضور مردم از هر محله فکر، برنامه ریزی 
و سازماندهی بزرگی صورت پذیرفت و باید با سرعت 
و قوت ادامه پیدا کند. وی اجرای این طرح را یکی از 
مصادیق مهم حرکت عدالت محور، جهادی و مردمی 
دانست و افزود: اگر این طرح بنا بود در سازمان و یا یک 
ساختار اداری انجام شود، اجرای این حجم از خدمات 
اجتماعی، توانمندسازی، اشتغال، سالمت و مسکن در 
این ابعاد وسیع در سرتاسر کشور با وجود دیوانساالری 
و برخی سازوکارهای دولتی با چالش ها و مشکالت زیاد 

مواجه می شد.
طرح  اجرای  اندرکاران  دست  از  قدردانی  با  مخبر 
توانمندسازی محالت کم برخوردار تصریح کرد: دولت با 
تمام توان از این طرح پشتیبانی می کند و از نظر مادی، 
معنوی و حاکمیتی از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.

از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
سخنان خود با بیان اینکه وجه تمایز نظام جمهوری 
اسالمی ایران با سایر حکومت ها جهت گیری عدالت 
محور و تحقق شعار عدالت است،  تصریح کرد: خدمات 
نظام جمهوری اسالمی در طول۴۰ سال گذشته بسیار 
گسترده است تا جایی که پیش از پیروزی انقالب در 
یک شهر ۲۰۰ هزار نفری چند پزشک خارجی با کمترین 
از  پس  اما  دادند  می  خدمات  مردم  به  تحصیالت 
پیروزی انقالب اسالمی شبکه بزرگ بهداشت کشور در 
کنار خدماتی همانند آب، برق و جاده در سرتاسر کشور 

بویژه مناطق محروم اجرایی و عملیاتی شده است.
وی با تاکید بر اینکه با هر یک از نعمت های خدادادی 
در ایران می توان به راحتی کشور را اداره کرد، افزود: 
باید ظرفیت ها و مزیت های کشور را به دست مردم 
بسپاریم تا در حوزه مسائل و اصالحات اقتصادی کشور 
نیروی  برسیم.  مقصود  سرمنزل  به  سریعتر  چه  هر 
محرکه اقتصاد و حل مشکالت کشور خود مردم هستند 
و چنانچه همه بتوانیم همدالنه، متحد و در یک مسیر 
رو به جلو حرکت کنیم، مسائل و مشکالت بتدریج حل 
خواهد شد. مخبر خاطرنشان کرد: علی رغم توطئه های 
دشمنان و رسانه های معاند دولت سیزدهم گام های 
سالمت  اشتغال،  معیشت،  زمینه  در  بزرگی  بسیار 
و مسکن برداشته است که جزو اهداف و راهبردهای 
جدی دولت در زمان آغاز به کار بود و امروز پس از 
۱۵ ماه یک کارنامه قابل ارائه از خدمات یک سال و 
رئیس جمهوری  اول  دارد. معاون  نیم گذشته وجود 
با برشمردن خدمات دولت در زمینه بهداشت و طرح 
مسکن ادامه داد: شبکه بهداشت کشور ما در دنیا کم 
نظیر است تا جایی که در دورترین نقاط ایران خانه های 
بهداشت فعال هستند و این شبکه بهداشت در دوران 

شیوع کرونا کمک های بزرگی به کشور کردند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره و تالش های مهندس 
رستم قاسمی برای اجرای طرح ساخت چهار میلیون 
واحد مسکونی در دولت سیزدهم افزود: طرح ساخت 
۴ میلیون واحد مسکونی در دولت با قوت ادامه دارد و 

زمین و مجوز برای یک میلیون و چهارصد هزار واحد 
مسکونی درطول چند ماه گذشته آماده شده که در این 
میان ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی و ۲۰۰ هزار خانه روستایی هم درنظر 
گرفته شده است. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره 
به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دشمنان 
از پیشرفت کشور هراس به دل دارند، افزود: در زمینه 
سرمایه  دالر  میلیارد   ۲۰۰ به  نزدیک  نیز  اشتغالزایی 
کشور  های  مزیت  روی  بر  خارجی  و  داخلی  گذاری 

درحال برنامه ریزی و اجرا است.
مخبر با اشاره به عملیات و جنگ روانی دشمنان در 
زمینه های اقتصادی کشور تاکید کرد: تورم کنونی در 
نداشته  در دهه های گذشته سابقه  غربی  کشورهای 
این  های  فروشگاه  اقتصادی  بحران  یک  در  و  است 
کشورها با چنان کمبودی مواجه شد که مردم به این 
فروشگاه ها هجوم می بردند اما در ایران این بالندگی 
وجود دارد که با وجود بحران های جهانی اقتصاد و 
علی رغم اجرای موفقیت آمیز طرح حذف ارز ترجیحی؛ 

اما هیچ فروشگاهی با کمبود کاال مواجه نشد.
با  همایش  این  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
به  مدافع سالمت  خاطره شهدای  و  یاد  گرامیداشت 
ویژه در دوران شیوع کرونا تصریح کرد: باید خدمات و 
حماسه های مردم، پرستاران و کادر بهداشت و سالمت 
در دوران شیوع کرونا برای نسل های کنونی و آینده به 

خوبی منعکس شود.

معاون اول رئیس جمهوری: 

وی محرکه اقتصاد و حل مسائل کشور مردم هستند نیر

فواد حسین: 
با امیرعبداللهیان در امان دیدار می کنم

دیدار  و  »بغداد۲«  نشست  جزئیات  به  اظهاراتی  در  عراق  خارجه  وزیر 
احتمالی اش با امیرعبداللهیان پرداخت.

شبکه  با  گفت وگو  در  عراق  خارجه  وزیر  حسین،  فواد  ایسنا،  گزارش  به 
رووداو در خصوص نشست »بغداد۲« که قرار است در امان، پایتخت اردن 
برگزار شود، گفت که زمانی که نام این نشست را انتخاب کردیم، گفتیم که 
این نشست هرکجا برگزار شود، نامش تغییر نخواهد کرد زیرا هدف از آن 
حمایت از اقتصاد و حاکمیت عراق است و اساس آن بررسی اوضاع عراق 
 و کشورهای همجوار یعنی کشورهای حوزه خلیج }فارس{ که در آن شرکت 
می کنند و ایران و ترکیه است. وی گفت که سوریه به دالیل شرایط خاصی 
که دارد در این نشست مشارکت نمی کند اما این بار امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانسه حضور خواهد داشت. فواد حسین تاکید کرد که نمایندگانی از 

اتحادیه اروپا، سازمان ملل، اتحادیه عرب، سفرای ۲۰ کشور ابرقدرت اقتصادی، 
سفرای ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت و سفرای تمام کشورهای عربی و 
اسالمی در اردن در  نشست بغداد۲ شرکت می کنند. وزیر خارجه عراق در 
خصوص حمالت ایران به مواضع تروریست ها در اقلیم کردستان عراق و وجود 
یا نبود گفت وگو و توافق میان تهران و بغداد برای توقف این حمالت، گفت: 
گفت وگوهای مداومی در این زمینه وجود دارد و یک هیات بزرگ در این رابطه 
تشکیل شده است. قبل از سفر نخست وزیر عراق، به ایران رفتم سپس بار دیگر 
به همراه وی به آنجا سفر کردم و بعد از آن نیز یک هیات سیاسی و امنیتی از 
تهران به بغداد آمد. وی تاکید کرد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران 
در نشست»بغداد۲« در اردن مشارکت خواهد کرد و در آن جا با او دیدار خواهم 

کرد و تالش خواهیم کرد که برای پایان دادن به این حمالت به توافق برسیم.

زخم ناسور  زخم ناسور  قاچاققاچاق بر پیکر  بر پیکر 
جنگل های ایرانجنگل های ایران
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پس لرزه های ارزی در 
بهارستان

شرح در صفحه  10

تالطم قیمت دالر، احضار مسئوالن بانک مرکزی به مجلس را درپی داشت

بازار ارز این روزها به اصلی ترین مبحث در میان محافل اقتصادی تبدیل شده است. مساله ای که 
به نظر می رسد از دولت تا مجلس و وزیر اقتصاد و بانک مرکزی را در گیر خود کرده است.

حاال نیز خبر رسیده است که مسوالن بانک مرکزی به مجلس احضار شده اند . علی اکبر کریمی ، 
نماینده مردم اراک نیز در گفت وگویی با اشاره به این که نرخ ارز یکی از پارامتر های مهم اثرگذار 
بر شاخص های مختلف اقتصاد است، گفت: تجربه دهه های گذشته نشان داده که تغییرات نرخ ارز 

در کشور ما به مراتب اثرگذاری بیشتری در مقایسه با سایر کشور ها دارد.
به گزارش مهر  ، این نماینده در ادامه نیز بیان کرد که قاعدتاً زمانی که نرخ ارز تغییر می کند، باید 
فقط قیمت تمام شده کاال هایی که مواد اولیه یا کاال های واسطه ای آن وارداتی است، افزایش پیدا 
کند، اما در مقاطع زمانی گذشته آثار تغییر قیمت ارز را بر سایر کاال ها و بخش های اقتصادی 

کشورمان که الزاماً هیچ ربطی هم به به ارز نداشته، شاهد بودیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولتمردان به ویژه مسئوالن 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید تالش کنند تا بتوانیم حداکثر پایداری و ثبات را در نرخ ارز شاهد 
باشیم. اگر هم قرار است تغییراتی در نرخ برابری پول ملی کشور با کشور های دیگر بر اثر عوامل 
اجتناب ناپذیر ایجاد شود، باید در یک شرایط تحت کنترل، با اتخاذ تدابیر الزم، با اطالع رسانی و 

هماهنگی قبلی با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی انجام شود.

 جام جهانی تمام شد
حاال چه کار کنیم؟

ع و قانون  قضات طبق شر
به وظیفه خود عمل کنند

واز بلیت هواپیماها  پر
در ارتفاع باال

پیشنهادهایی برای پر کردن خالء 
تلویزیون با پایان مسابقات فوتبال

رئیس قوه قضائیه در جلسه 
شورای عالی قضایی مطرح کرد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
خبر از تغییر تعرفه بلیت هواپیماها داد
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