نشریه الف

شامره  - 14شهریور 96

نشریه رسمی انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شامره  - 17آذر 1400

گشــتی پیرامــون عضویــت
ایــران در ســازمان
همــکاری شــانگهای

صفحه
1

شامره  - 14شهریور 96

سخن رسدبیر

نشــریه رســمی انجمن اســامی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره مجوز :
/120/2275د98/
مدیر مسئول و سردبیر :
محمد علی مختاری

ســال  1400را مــی تــوان آغــاز فصــل جدیــدی از مــردم ســاالری دینــی و امنیــت روحــی و روانــی
و جســمی اف ـراد جامعــه در گام دوم انقــاب نامیــد .فصــل جدیــدی از انقــاب اســامی کــه راه
طوالنــی و مهمــی بـرای احیــاری آرمــان هــای انقــاب واعتــای رهنمــود هــای امــام راحــل (ره ) و
امــام انقــاب (حفظــه اللــه ) خواهــد داشــت کــه نیازمنــد فعالیــت و همــت همــه جانبــه ی کابینــه
ی دولــت مردمــی  ،ای ـران قــوی مــی باشــد.فصلی از جنــس دیپلامســی اقتصــادی تــا جهــاد تبیــن
 ،فصلــی از ارتبــاط بیشــر بــا کشــور هــای همســو و رشق تــا شکســن هیمنــه ی پوشــالی غــرب
 ،فصلــی از برداشــن متامــی خطــوط قرمــز مبــارزه بــا فســاد توســط امــام انقــاب( حفظــه اللــه )
و پرچــم دار دولــت مردمــی و ای ـران قــوی و فصــل جدیــد از اتحــاد ملــت در راســتای حامیــت
از دولــت فسادســتیز انقالبــی  ،فصلــی جدیــد از رفــع فشــار هــای اقتصــادی داخلــی تــا بهبــود
ســامت جســمی و امنیــت روانــی مــردم شــهید پــرور ای ـران اســامی....
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آقای طاهری نیک همانطور که مستحضر
هستید ،ورودی های امسال دانشگاه علوم
پزشکی ایران نیز پس از اعالم نتایج و ثبت
نام وارد دانشگاه شدند ،به عنوان دبیر انجمن
اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،چه سخنی با این عزیزان دارید؟
عرض سالم و ادب دارم خدمت همه دانشجویان
عزیزی که نخستین بهار تعلیم و تربیت خود در
دانشگاه علوم پزشکی ایران را شروع کرده اند.
مطمئنا همه عزیزان برای ورود به این جایگاه ،تالش
های بسیاری کرده اند و با امید های زیادی در این
عرصه قدم نهاده اند .دوره دانشجویی ،باید دوره
ای سرشار از نشاط ،علم اندوزی ،پیشرفت ،آرمان
گرایی و در یک کالم ،دوره شکوفایی باشد .در این
دوره ،دانشجو باید راه خود را پیدا کند و سپس در
آن مسیر با تمام توان حرکت کند تا به مقصد برسد.
خب منظورتان از شکوفایی و داشتن مقصد مشخص
چیست ؟ زندگی پربار ،همان زندگی هدفمند است.
اگر هدفی در زندگی وجود نداشته باشد ،زندگی اساسا
معنایی ندارد و هر بار این رهرو ،یک راه را برمی گزیند.
وقتی هدف انتخاب شد ،باید با تمام تالش به
سمت آن حرکت کرد و از اشخاص ،ابزار و امکاناتی
که وجود دارد ،بهره برد .برای حرکت کردن هم،
تنهایی نمی توان به مقصد رسید .تنهایی حرکت
کردن ،خستگی و دلسردی را به همراه دارد.
برای رسیدن به هدف باید از مشورت بهره برد،
از همکاری ،از یاری گرفتن و یاری دادن ،از نظم!
زمانی می توانیم اقرار کنیم که هدف را درست
انتخاب کرده و در مسیری صحیح گام برمی
داریم که در یک مجموعه منسجم قرار گرفته
باشیم ،مجموعه ای که اعضای آن برای کمک به
یکدیگر دریغ نمی کنند ،مجموعه ای که نظم در
آن می درخشد ،ایثار و از خودگذشتگی برای
رشد اعضا متبلور شده است ،مجموعه ای که هم
خودسازی و هم دگر سازی در اعضای آن موج می
زند ،مجموعه ای که به هدفی کالن می اندیشد،
مجموعه ای که نام تشکیالت بر خود گرفته است!

خب به تشکیالت اشاره کردید ،آیا توضیح
بیشتری در این خصوص می دهید ؟
آری ،تشکیالت ،همان گوهر گم شده ای که امروزه گره
گشای بسیاری از مشکالت ما است .تشکیالت ،یعنی یک
مجموعه منسجم و هدفمند که برای رسیدن به اهدافی
معین ،از اعضایی متعهد و کاربلد تشکیل شده است.

خب وجه افتراق تشکیالت با سایر سازمان ها
یا احزاب در چیست ؟
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در تشکیالت ،اعضا به صورت خودجوش به فعالیت
می پردازند .یعنی مانند سازمان های اداری به دنبال
حقوق نیستند ،به دنبال پاداش نیستند و فعالیت
را وظیفه خود می دانند .در تشکیالت ضمن آزاد
بودن تعامل افراد با یکدیگر ،حدود ،حریم ،مرز ها و
مسئولیت ها مشخص است .در تشکیالت ،مسئولیت
هر شخص متناسب است با تخصصی که دارد.
در تشکیالت ،اعضا ،به رشد همدیگر کمک می
کنند .تهدید ها را شناخته و به فرصت تبدیل
می کنند .همفکری اعضا باعث شکوفایی یکدیگر
شده و محصول این همفکری ،تقویت اراده هاست.

با این تعاریف ،آیا انجمن اسالمی دانشگاه نیز
یک تشکل است ؟
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
(دفتر تحکیم وحدت) نیز یکی از این تشکیالت است
که در آن ،اعمال و اهدافی که گفته شد ،طی می شود.
دانشجویان عزیز می توانند در انجمن اسالمی به
شکوفایی برسند و برای جامعه خود ،یک عنصر
ثمربخش بوده و به تعالی آن کمک کنند .این مجموعه
که متشکل از واحد سیاسی ،فرهنگی ،رسانه،
خواهران و نیز کارگروه جمعیت است ،توسط دبیر
راهنمایی و هدایت می شود و در آن هر کدام از واحد
ها ،مسئولیت ها را با توجه به اهداف تعیین شده،
پیش می برند .مطالبه گری و حمایت از دانشجویان در
تمام زمینه های رفاهی ،آموزشی ،فرهنگی و سیاسی،
برپایی مراسمات مختلف از قبیل مراسمات روز
دانشجو و  ، ...دعوت از مسئولین لشکری و کشوری،
آگاهی بخشی به دانشجویان ،تربیت نیروی متخصص و
متعهد ،گوشه ای فعالیت های انجمن اسالمی می باشد.

خب دانشجویان ورودی جدید ،چگونه می
توانند در انجمن فعالیت داشته باشند یا با
فعالیت های انجمن اسالمی آشنا شوند ؟

عزیزان جدیدالورود می توانند برای آشنایی
با انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،به
کانال آن در پیامرسان تلگرام یا صفحه اینستاگرام
به نشانی @anjomaiumsمراجعه فرمایند.
برای همه عزیزان از درگاه خداوند ،سالمتی،
پیشرفت و توفیق روز افزون مسئلت می نمایم.
از توضیحات شما بسیار سپاسگزام ،ان شاءاهلل که
مورد توجه دانشجویان عزیز قرار گیرد .خدانگهدار.
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دیپلماسی اقتصادی
محمد گیالنی  -پزشکی 99

کرونایی که بازی
های سیاسی اش
بیش از خودش جان
گرفت!

کرونا و پیمان شانگهای ،دو موضوعی که در چهل روز اول
فعالیت دیپلماسی دولت سیزدهم  ،عملکرد خیره کننده ای
را برجای گذاشته است .اگر به دی ماه سال  1399برگردیم
 ،اخباری فضای مرگبار کووید 19-را مسموم تر می کرد.
سخنگوی وقت دولت خبر از تحریم واکسن و عدم توانایی
برای واردات آن می دهد .وقتی که پیگیر ماجرا می شویم
به داستان جنجالی  FATFرسیم .رییس بانک مرکزی وقت
هم به دلیل عدم پیوستن ایران به این معاهده مهر دیگری بر
تایید این ماجرا می زند و اذعان می دارد که ما نمی توانیم
واکسن بخریم .از آن طرف پیاده نظام دشمن هم با سالح
رسانه در حالت فعالیت و ضریب دادن به این ماجرا است.

بی بی سی فارسی تیتر می زند «واکسن کرونا در ایران؛
آیا فهرست سیاه  FATFمانع است؟» یا شبکه سعودی
اینترنشنال از «مشکل خرید واکسن می گوید» .در سوی
دیگر هم ساخت واکسن های داخلی با سرعت کمی در حال
پیشروی است .تصمیمات اشتباه کرونایی هم مزید بر علت
شده است که موج های کرونا همین طور پیش بروند و تعداد
کشته ها روز به روز سیاه تر شود .به یکباره اما ورق برمی
گردد .واردات واکسن به طور فزاینده صورت می گیرد .رکورد
تزریق روزانه نه تنها شکسته می شود بلکه هدف برای رسیدن
به تزریق دو میلیون دوز در روز در دستور کار قرار می گیرد.
شاید با خود بگوییم که احتماال مذاکرات پیچیده و مراحل
مختلفی شکل گرفته است اما واقعیت امر چیز دیگریست.
ابراهیم رئیسی با برقراری ارتباط با رییس جمهور چین «شی
جین پینگ» در یک تماس تلفنی تقاضای واکسن می کند.
صفحه
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رییس هالل احمر در گفت و گویی خبر از ورود  180میلیون
دز واکسن برای تزریق تا پایان بهمن ماه سال  1400خبر
می دهد .و حال ایرانی که هنوز به  FATFنپیوسته است و
واکسن های مختلف را به سرعت به مردم خود می رساند.
یکی از روزنامه های حامی دولت دوازدهم و یازدهم یعنی
روزنامه «آفتاب یزد» تیتر می زند که علت این تغییر در
واکسیناسیون می تواند مانع تراشی های افرادی در داخل
باشد که حال به کمک دولت فعلی آمده اند! یا دیگر حامیان
دولت این دستاورد را کار روحانی می دانستند که نتجیه اش
در دوره رئیسی به بار نشسته است! بهتر است برای تحلیل
این اخبار و اینکه کشور چین در دولت دوازدهم چه فعالیت
هایی داشته است کمی به عقب برگردیم .سال  1394رییس
جمهور چین همراه با شش وزیر ،سه معاون نخست وزیر و
تعداد زیادی از بازرگانان و رسانه های چینی وارد تهران می
شوند .یعنی در عالی ترین سطح ممکن! توقع آنها از ما با این
هیئت بلند پایه این است که مدتی برای مذاکره در کشور
حضور داشته باشند و سر مسائل مختلف گفت و گو ها صورت
بگیرد اما در کمال ناباروری فقط «یک روز» این سفر طول
می کشد و عمال پرونده گفت و گو ها با شرق بسته می شود!
از آن سو محمد جواد ظریف(وزیر امور خارجه وقت) هم در
اعترافی دیر هنگام می نویسد«:اگر در مورد ضرورت کار متوازن
با شرق و غرب به اجماع ملی رسیده بودیم و با خوش خیالی
دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت
های غربی از خود رنجانده بودیم  ،دوستان ما سرخورده نمی
شدند و در دوران سختی ما را رها نمی کردند» .پس میتوان
برداشت کرد که موضع دولت اعتدال گرا  ،چیزی جز افراط در
ارتباط با غرب و قهر با شرق نبوده است! دولتی که هشت سال
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حال این روز ها خبر دیگری فضای دیپلماسی کشور را به
خود گرفته و موجب خشم طرف های غربی و رسانه های
آن شده است؛معاهده شانگهای! معاهده ای که انیستو
واشنگتن از آن به عنوان پیروز بزرگ برای ایران یاد می کند.
اما داستان این پیمان چه بود و فوایدش برای ما چیست؟!
در  16سپتامبر سال جاری  ،ابراهیم رئیسی جهت حضور
در بیستمین سالگرد سازمان همکاریهای شانگهای  ،به
دوشنبه پایتخت تاجیکستان عازم می شود! «بختیار
خاکیموف» نماینده دولت روسیه  ،موضوع پیوستن ایران
به این معاهده را یکی از دستور کارهای اصلی قرار می
دهد و سرانجام ایران به عضویت دائم سازمان در می آید.
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متوالی را خرج مذاکره با خواسته های طرف غربی کرد و آخر
سر به «تقریبا هیچ» رسید.دولتی که بیشتر به فکر قدم زدن
با سران غربی  ،رفع گریه های وندی شرمن با فرستادن فرش
دستباف ( کتاب بدون هراس،نوشته وندی شرمن) و لبخند
زدن با جان کری و بوریس جانسون بود تا رفع مشکالت!

حال ما عضو سازمانی هستیم که در سال  2017یعنی در زمان
استقرار دولت روحانی  ،عضویت کامل ما رد شده بود و تشکیل
مربع قدرتمند شرق  ،ایران چین روسیه هند  ،چیزی است که
دولت های غربی را با چالش های بزرگی  ،به خصوص در رابطه
زبان دنیا را هم بلد
با اثر تحریم ها رو به رو خواهد کرد! اری
ِ
بودن خود دنیایی دارد .دنیایی بزرگتر از چند کشور غربی
که چیزی جز وعده های دروغین برای ما نداشت .برجامی
که یک طرف آن  ،در حالی یکطرفه از آن خارج شد که
چشم داشت بیشتری نسبت به مولفه های قدرت کشورمان
داشت و دیگر اعضای آن با اینستکس و این ماه و آن ماه
کردن سعی در کشش مذاکرات و عقب انداختن تحقق وعده
های خود داشتند.اما حال می بینیم که می توان با اقدامات
صحیح و پیشرونده به حل مشکالت کشور سرعت دهیم.

بخشی از مزیت های ایران از این معاهده:
-۱حدود  43درصد جمعیت جهان شامل این سازمان
می شوند که بازار بسیار بزرگ و عجیبی را تشکیل می
دهد.
-۲چین و روسیه که دو عضو از شورای امنیت سازمان
ملل محسوب می شوند در این معاهده حضور دارند.
 -۳قرار گرفتن ایران در کریدور شمال به جنوب و
غرب به شرق که مهم ترین مسیر ترانزیت در آسیا می
باشد.
-۴فروش نفت برای دو کشور هند و چین که به شدت
به آن نیازمند هستند.
 -5وجود سند  25ساله میان ایران و چین و اینکه این
پیمان می تواند مکملی برای آن باشد.
-6استفاده از بازارهای بزرگ این کشور برای رفع و
خنثی سازی تحریم ها و تقویت مناسبات نظامی و
امنیتی.
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مــرا عهدیســت بــا شــانگهای و
برعکــس
سیده نرگس مظهری  -پرستاری 97

همان ابتدا که سازمان همکاری شانگهای تشکیل شد  ،اسمش را
گذاشتند شانگهای  ، ۵چون فقط پنج کشور اعضای این گروه را تشکیل
می دادند  .حاال بعد از  25سال فقط چهار عضو دائم به این سازمان
اضافه شده  ،همین هم نشان می دهد که عضویت دائم کار خیلی آسانی
نیست  .کشور جدید که به تازگی به این جمع راه پیدا کرده ایران
خودمان است .ایران در سال  2005به همراه هند و پاکستان به عضویت
ناظر این سازمان در آمد .ناظر هم که از اسمش معلوم است ! یعنی نگاه
کننده  ،تقریبا همان عضو نخودی! در واقع سازمان برای نخودی ها
نقشی در تصمیم گیری ها و تعهدات در نظر نگرفته و فایده ی عضویت
شان فقط برای بیان مواضع از طریق تریبون رسمی سازمان است.
نخودی بودیم  ،اصلی شدیم !
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دوازده سال بعد هر سه کشور تالش کردند که عضو دائم
شوند .نتیجه این بود که هند و پاکستان از سال 2017
توانستند موقعیت خودشان را به عنوان عضو دائم ارتقا
دهند ولی ایران همچنان در کنار مغولستان ،افغانستان و
بالروس به عنوان عضو ناظر باقی ماند چون تاجیکستان
که از موسسان سازمان بود با ایران مخالفت کرد.این
آخرین تالش رسمی ایران برای ارتقای سطح همکاری خود
به عضویت دائم بود که با شکست مواجه شد .با این حال،
وزیر خارجه تاجیکستان چند هفته پیش در جریان یک
کنفرانس مطبوعاتی به طور رسمی اعالم کرد که در صورت
اتفاق آراء کشورهای عضو ،این کشور نیز مخالفتی با عضویت
دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای ندارد .به این
ترتیب ایران در تاریخ  17سپتامبر  2021و در پایان اجالس
بیستویکم که در دوشنبه ،پایتخت تاجیکستان برگزار
شد با رای تمام اعضا رسما به عضویت این سازمان درآمد.

حاال باید خوشحال باشیم؟

دلیل ساده و سطحی آنکه این نخستین عضویت دائم ایران بعد
از انقالب در یک سازمان منطقه ای است .سازمانی که علی رغم
تعداد کم کشور های عضو  ،بیشتر از نصف جمعیت انسان های
دنیا را تحت پوشش تعهدات و تصمیمات خود قرار می دهد .اما
دلیل مهم تر این است که سیاست توسعه مناسبات اقتصادی با
کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای می تواند عالوه
بر اینکه به سیاست خارجی ایران وزن و اعتبار بدهد  ،در اصالح
محاسبات رفتاری قدرت های غربی در تعامل با دولت ایران هم
موثر باشد.عضویت در سازمانهای منطقه ای در شرایطی که آمریکا
برای سیاست های یکجانبه گرایانه مرغش یک پا دارد  ،به ایران
این فرصت را می دهد که راحت تر سیاست چندجانبه گرایی را
دنبال کند و با مشارکت کشورهایی مانند روسیه و چین سیاست
مقتدرتری برای مقابله با یکجانبه گرایی در پیش بگیرد .این
موفقیت دیپلماتیک در زمان ویژهای به دست آمده است زمانی
که آمریکا سعی دارد با تحریم های خود ایران را منزوی کند ولی
االن ایران می تواند نشان دهد که از انزوای بیشتر خبری نیست.

نشریه انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بله ! خب هر خبرگزاری بنابر مواضع خودش
اخبار را پوشش دهد بی بی سی فارسی
هم به شکل بامزه ای به ایران اشکال وارد
کرده که با عضویت در سازمان شانگهای
خط قرمز های قانون اساسی نادیده گرفته
می شود و نوشته است :سیاست خارجی
«نه شرقی نه غربی» که در قانون اساسی
جمهوری اسالمی نیز به آن اشاره شده،
از هر زمان دیگری کم رنگتر می شود و
ایران به شکل فعاالنه ،خود را بخشی از
یک بلوک همگرای سیاسی-اقتصادی-
امنیتی تعریف می کند که در نگاه برخی،
بختی جدی در موازنه قدرت بین المللی در
آینده نزدیک دارد .این موفقیت دیپلماتیک
در زمان ویژه ای نیز به دست آمده است.
سرنوشت مذاکرات احیای برجام روشن
نیست و ایران ،آمریکا را به زیاده خواهی
متهم میکند .تحریمهای آمریکا همچنان
ایران را آزار می دهند .و به رغم سرسختی
ایران در مذاکرات ،نه تنها از انزوای بیشتر
تهران خبری نیست ،بلکه حتی ایران
موفق شده از انزوای قدیمی هم بکاهد.
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خبرگزاری های و کاربران فضای
مجازی به این اتفاق واکنش نشان
دادند!

واکسن  ،ایرانFATF ،و دیگران
دولت قبلی اصرار داشت چون در پیمان شانگهای عضو  FATFاست تمام کشورهای عضو باید الزاما تمام موارد
 FATFرا بدون هیچگونه تغییری اجرا کنند پس ایران باید برای آنکه واکسن را از سمت شرق به راحتی خریداری
کند اول باید  FATFرا بپذیرد  ،بعد درخواست عضویت در سازمان شانگهای را پیگیری کند و بعد با خیال راحت
درخواست خرید واکسن برای مردم ایران را داشته باشد اما دولت جدید بدون پذیرش  FATFتوانست قوانین و
چهارچوب های پله پله ی دولت روحانی را که سالمت مردم را تهدید می کرد تغییر دهد  .رئیس جمهور جدید بعد از
بازگشت از تاجیکستان ،دولت قبلی را به دلیل اوضاع واردات واکسن کووید 19-و وضعیت عضویت در این اتحادیه ی
اوراسیایی ،مورد انتقاد قرار داد و اشاره کرد«متأسفانه شاهد بودیم که بعضی ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور
به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می کردند».
در هر حال از این نقطه به بعد حضور ایران به عنوان عضو دائم در سازمان شانگهای با توجه اهداف تصریح شده این سازمان
در حوزههای اقتصادی ،تجاری ،پولی و بانکی ،انرژی و حمل و نقل  ،عالوه بر اینکه شرایط بهتری را برای توسعه تبادالت
بینالمللی ایران و کاهش ابعاد بحران اقتصادی و فعلی فراهم کند سالمت مردم ایران را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
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دستاورد های  2ماهه دولت مردمی  ،ایران قوی

میر عامد طاهری  -پزشکی 99
حجت االسالم ابراهیم رئیسی در  28خرداد  1400با کسب اکثریت آرا به سمت
ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب شدند.گرچه  30روز زمان اندکی برای مهک
زدن دوره  4ساله ریاست جمهوری ایشان هست ولی پایه گذاری های یک دوره مقتدر
در این مدت قابل درک و دریافت هست .ایشان در تاریخ 21مرداد  1400در حالی
دفتر پاستور را تحویل گرفتند که کشور با یک کسری بودجه سنگین و نقدینگی بی
سابقه و همچنین تحریم های فلج کننده دست وپنجه نرم می کرد .شرایط کنونی
به گونه ای است که دولت از یک سو باید دربرابر قدرت های استکبار جهانی وتوافق
بی فرجام برجام بایستد و از سوی دیگر اثر تحریم ها را خنثی و کم اثر کنند.

در این نوشته دست آورد های دولت مردمی ،ایران قوی را
در زمینه های اقتصاد و اشتغال،روابط خارجه ومردمی بودن
و بهداشت و درمان در طی این  30روز بررسی خواهیم کرد.

روابط خارجه
مهم ترین و ملموس ترین بخش این دستاورد
ها را روابط خارجه تشکیل می دهد .اهمیت
این روابط در  3بخش قابل بررسی هست.
الف)اتفاقاتی که در این  30روز پیرامون منطقه
جغرافیایی ایران رخ داده یکی از بی سابقه ترین
هاست از نظر اهمیت از تسلط طالبان بر افغانستان
گرفته تا تحرکات ترکیه و جمهوری آذربایجان
بر علیه ارمنستان و خروج نظامیان آمریکایی
همه و همه در اهمیت این مغوله دست دارند.
ب)مذاکرات هسته ای ایران با کشور های1+4
از دیگر بخش های پر اهمیت ماجراست.موضع
گیری دولت جدید در این مذاکرات قطعا با
دولت پیشین تفاوت زیادی دارد.انتظار می رود
که این بار ایران تکلیف خود را در برابر زیاده
خواهی طرف مقابل مشخص کند و به جای
باج دادن از صنعت هسته ای کشور دنبال راه
چاره برای احقاق حق ضایع شده خود باشد.
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بهداشت و درمان
کشور ایران از این  50سال اخیر همواره در زمینه
بهداشت و درمان زبانزد بوده و به یکی بهترین نظام
های درمانی را در منطقه دارا هست .افتخارات کشور
ایران به نظام درمان محدود نمی شود و دستاورد های
ایران در زمینه سلول های بنیادی و نانوتکنولوژی
کشور عزیزمان را در زمره انگشت شمار کشور های
دارای این فناوری ها قرار می دهد .حجت االسالم
رئیسی در مناظره های انتخاباتی به صراحت به
مسئله واکسیناسیون به عنوان الزم االجرا ترین
بحث روز کشور پرداختند و تاکید داشتند که به
محض دریافت اختیارات ریاست جمهوری این
مغوله را به جد پیگیری کنند تا در کوتاه ترین
زمان ممکن تمامی مردم کشور واکسینه شوند.
درحال حاضر درصد بسیار باالیی از مردم عزیزمان
واکسینه شده اند و سن واکسیناسیون به زیر 18
سال رسیده،ایستگاه های سیار واکسیناسیون در
سطوح مختلف شهر وجود دارد و متوسط مسافت
میان محل سکونت تا مرکز واکسیناسیون کاهش
چشمگیری داشته است.آمار فوتی های کرونا
نیز که در اواخر دولت قبل حدود  600فوتی
بود به  80فوتی امروز  7آذر کاهش یافته است.

ج)نزدیکی ایران به کشور هایی مثل چین و
روسیه با شتاب بیشتری افزایش خواهد یافت
و انتظار می رود شاهد روابط و تبادالت بسیار
بیشتر از آنچه که هست باشیم .از نشانه های
این تبادالت می توان به دائمی شدن حضور
ایران در توافقنامه شانگهای اشاره کرد.کشور
های عضو این توافقنامه یک چهارم اقتصاد
دنیا را در اختیار دارند وانتظار می رود
حضور جدی ایران در این توافق گام مهمی
برای کم اثر تر کردن تحریم های ظالمانه مردمی بودن
و پایانی بر وابستگی ایران به غرب باشد .مردمی بودن مهم ترین شاخصه دولت جدید
صادرات سوخت به لبنان علی رغم دسیسه هست.رئیس جمهور از همان بدو شروع دولت
های فراوان غرب را نیز می توان از دیگر سفر های استانی خود را از سر گرفتند و به
اتفاقات مهم این مدت که ضربه حیثیتی مناطق مختلفی از ایران علی الخصوص محروم
بزرگی بر پیکره غرب وارد کرد به حساب آورد .ترین مناطق سفر کرده اند وهنوز هم اخبار
سفر های استانی ایشان قابل پیگیری می باشد.

اقتصادی

به طور قطع نمی توان انتظار یک رشد اقتصادی
بسیار باال را در  30روز داشت ولی می توان
پایه های یک اقتصاد مقاوتی را محیا کرد.

حجت االسالم رئیسی در دوران ریاست بر قوه
قضاییه گام های مهمی را در جهت احیای اقتصاد
انجام دادند که از جمله آن میتوان به بازگشایی
کارخانه های تعطیل و مبارزه با فساد اشاره کرد
و انتظار اقدامات بسیار وسیع تری را درصندلی
ریاست جمهوری از ایشان داریم .به عقیده بسیاری
از اقتصاددانان وضع فعلی اقتصاد کشور را میتوان
نتیجه سوءمدیریت و سیاست گزاری غلط با
چاشنی تحریم دانست .از مهم ترین مشکالتی
که کشور در زمینه اقتصاد بدان دچار شده است
می توان به مسئله فساد سازمان یافته و تعارض
منافع مسئولین باالرده اشاره کرد.با توجه به وجهه
فساد ستیزی که از حجت االسالم رئیسی در قوه
قضایی دیدیم انتظار برخورد قاطعانه تری را نیز
از ایشان داریم و ایشان بارها در برنامه هایشان از
مبارزه با فساد سخن گفته اند .از مهم ترین بازتاب
های این بخش میتوان به حکم اخیر رهبر انقالب
مبنی بر منع ورود لوازم خانگی کره ای و تایید آن
توسط آقای رئیسی نام برد .این حکم حماسی رهبر
می توان نقطه شروعی بر خودکفایی
انقالب را
اقتصادی و مبارزه با قاچاق در دولت جدید قلمداد
کرد .ثبات نسبی بازار گوشت و مرغ را نیز می
توان از نقاط امیدوار کننده دولت جدید به حساب
آورد البته هنوز جای زیادی برای کار وجود دارد.

