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سرمقاله

با ثبت  542فوتی و 40هزار ابتال در یک روز

رکورد مرگبار دلتا رقم خورد

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم
کرد ۵۴۲ :بیمار مبتال به کووید ۱۹از روز شنبه تا روز یک شنبه جان
خود را از دست دادند.
به گزارش ایرنا ،وزارت بهداشت افزود :مجموع جان باختگان بیماری
کرونا در کشور به  ۹۴هزار و  ۱۵نفر رسیده است.
از روز شنبه تا روز یک شنبه  ۱۷مرداد ماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی نیز  ۳۹هزار و  ۶۱۹بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که  ۴هزار و  ۱۰۲نفر از آنها بستری شدند.
همچنین مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۴میلیون و  ۱۵۸هزار
و  ۷۲۹نفر رسید.
تا کنون سه میلیون  ۵۳۹هزار و  ۳۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
بر اساس این گزارش ۶،هزار و  ۴۶۲نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۶میلیون و  ۴۹۴هزار و  ۴۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.
تا کنون  ۱۲میلیون و  ۵۸۹هزار و  ۵۸۷نفر ُدز اول واکســن کرونا و
ســه میلیون و  ۷۲هزار و  ۳۷۱نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده اند و
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۱۵میلیون و  ۶۶۱هزار
و ُ ۹۵۸دز رسید.
اکنون  ۳۳۶شــهر کشــور در وضعیت قرمز ۸۴ ،شهر در وضعیت
نارنجی ۲۸ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت ۴۰ :هزار بیمار کووید  ۱۹در کشور
بستریهستند
معاون درمان وزیربهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :امروز
بیش از  ۴۰هزار نفر به دلیل ابتال به ویروس کرونا در بیمارســتانها

جهاناقتصاد

بستری و بیش از  ۲۰هزار نفر نیز خدمات الزم درمانی را به صورت
سرپایی دریافت میکنند.
قاسم جان بابایی در حاشیه ستاد کرونا استان بوشهر در جمع رسانهها
در بوشــهر افزود :با توجه به اینکه با ارائه خدمات درمانی به موقع
امکان مرگ و میر ناشــی از کرونا کاهش مییابد ،تالش شدهاست
خدمات سرپایی ارتقا یابد.
وی تاکید کرد :در همین ارتباط برای خدمات رســانی به موقع به
بیماران تمام زیرســاختهای درمانی ،بخشهای بستری وابسته به
سازمانها و بستری موقت و سرپایی بیماران در کشور افزایش یافته
است.
جان بابایی ادامه داد :با اقدامهای انجام شده مردم درزمینه ارائه خدمات
هیچ نگرانی نداشته باشند اما انتظار میرود خیران و گروههای جهادی
همانند گذشته مجموعه بهداشــت و درمان را یاری کنند و در این
موقعیت حساس با ورود به بیمارستانها ضمن کمک به این مجموعه
در کنار بیمارانی که نیاز به کمک دارند ،قرار بگیرند.
وی با اشــاره به افزایش شــمار بیماران مبتال به کووید  ۱۹و رشد
مصرف دارو در کشــور بیان کرد :با توجه به واردات انجام شده و
تولید داخلی مشکلی در زمینه تامین دارو وجود ندارد.
معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی افزود :به دلیل
افزایش مصرف دارو میزان بدهی دانشــگاهها به شرکتهای پخش
دارو افزایش یافته و در این شــرایط بیشــترین و مهمترین مشکل
بیمارستانها تامین نقدینگی و تزریق مالی است.
جان بابایی ادامه داد :پرداخت بخشی از مطالبات شرکتهای دارویی
از سوی دانشگاهها با تامین اعتبار الزم از سوی سازمان برنامه و بودجه
و یا پرداخت بخشی از بدهی بیمهها (تامین اجتماعی و سالمت) در
این شرایط حساس ضروری است.

چهارسویسیاست
با حکم آیت اهلل رییسی؛

محمد مخبر به عنوان معاول اول رییس جمهوری منصوب شد

آیت اهلل «سیدابراهیم رئیســی» رییس جمهوری در نخستین حکم خود پس از تشکیل
دولت ســیزدهم ،امروز یکشنبه «محمد مخبر» را به عنوان معاون اول ریاست جمهوری
منصوب کرد.
به گزارش ایرنا ،مخبر با این حکم جایگزین «اسحاق جهانگیری» شد که از  ۸سال پیش
تاکنون و در دولتهای یازدهم و دوازدهم به عنوان معاون اول رییس جمهوری در دوران دکتر
حسن روحانی فعالیت می کرد.
متن حکم انتصاب محمد مخبر پس از دریافت آن منتشر خواهد شد.
مخبر پیش از این با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی از سال  ۱۳۸۶تاکنون ریاست ستاد
اجرایی فرمان امام (ره) را بر عهده داشت .او  ۶۶ساله ،دارای مدرک دکتری حقوق بینالملل،
متولد دزفول در استان خوزستان و دارای سوابق و فعالیتهای انقالبی در دوران طاغوت
و ســوابق مدیریتی پس از پیروزی انقالب است .مخبر مســئول بهداری سپاه دزفول در
زمان جنگ ،مدیرعامل مخابرات دزفول ،معاون استانداری خوزستان ،معاون بازرگانی بنیاد
مستضعفان بوده و از سال  ۱۳۸۶تاکنون نیز ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
را برعهده داشتهاست.
از جمله اقدامات وی در ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) می توان به تاســیس بنیاد برکت،
بنیاد احســان ،موسسه دانش بنیان برکت ،گروه توسعه اقتصادی تدبیر ،راه اندازی قرارگاه
محرومیت زدایی و پیشرفت در مسیر خدمت به محرومان و مستضعفین و تولید نخستین
واکسن ایرانی کرونا (کوو ایران برکت) اشاره کرد.

شهر قندوز افغانستان بدست طالبان سقوط کرد

منابع خبری در افغانستان اعالم کردند که شهر قندوز پس از درگیری شدید امروز یکشنبه
بدست گروه طالبان سقوط کرد و بازار این شهر در آتش جنگ سوخت.
به گزارش ایرنا ،منابع خبری در افغانستان اعالم کردند که گروه طالبان امروز یکشنبه شهر
قندوز مرکز استان به همین نام را در شمال افغانستان تصرف کردند و شهر در یک درگیری
شدید بین افراد طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در آتش جنگ نابود شده است.
ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد که شعله های آتش در فروشگاه های
شهر از کنترل خارج شده و مردم از شهر در حال فرار هستند.
جنگ در شهر سرپل مرکز این استان نیز ادامه دارد و منابع خبری گفته اند که گروه طالبان
به بخش های از شهر سرپل داخل شده و درگیری برای کنترل این شهر بشدت ادامه دارد.
خبرگزاری افق نیوز افغانستان از استان تخار نیز گزارش کرده است که گروه طالبان زندان
مرکزی شهر تالقان را تصرف کرده و زندانیان این گروه را آزاد کرده اند.
با وجود آنکه گزارش هایی توسط وزارت دفاع افغانستان از حمالت بمب افگن های بی۵۲
آمریکا به مواضع طالبان تائید شده است اما پیشروی این گروه همچنان ادامه دارد.
مقامات دولتی افغانستان تاکنون در باره سقوط شهر قندوز و رسیدن گروه طالبان به زندان
مرکزی شــهر تالقان در مرکز استان تخار واکنش نشان نداده است ،اما طالبان پیش از این
شهرهای زرنج در نیمروز و شبرغان در جوزجان را نیز تصرف کرده بودند.
رییسکلبانکمرکزی:

تامین ارز برای واردات واکسن کرونا بدون وقفه انجام میشود

رییسکل بانک مرکزی گفت :تامین ارز برای واردات واکسن بدون هیچ مشکلی در جریان
است و با وجود تمام مشکالت و کمبودها ،ارز برای واردات واکسن تامین خواهد شد.
به گزارش بانک مرکزی ،اکبر کمیجانی در بازدید از مراکز واکسیناســیون کارکنان شبکه
بانکی درخصوص تامین ارز واردات واکسن اظهار داشت :تامین ارز برای واردات واکسن
بدون هیچ مشکلی در جریان است و باوجود تمام مشکالت و کمبودها ،ارز برای واردات
واکسن تامین خواهد شد .وی افزود :بانک مرکزی طبق وظیفه محوله ،صرف ًا ارز الزم را
برای واردات واکسن کرونا فراهم میکند و ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت مطابق
برنامهریزی های کارشناسانه خود ،اقدام به واردات و توزیع واکسنها در کشور میکنند.
رییس بانک مرکزی درباره واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی هم گفت :طی یک سال و
نیم اخیر بیش از  ۳۰هزار نفر از کارکنان بانکی گرفتار بیماری کرونا شدهاند و  ۲۶۰تن از
همکاران جان خود را در اثر ابتال به کرونا از دســت دادند و از این رو وزارت بهداشــت
و ستاد ملی مقابله کرونا تشخیص دادند که همکاران بانکی نیز در معرض آسیب جدی
قرار دارند.

وی افزود :در زمان حاضر میانگین بدهی دارویی هر دانشــگاه در
کشور بین  ۶۰تا  ۱۵۰میلیارد تومان است و بیمهها نیز هرچند تا قبل
ازعید منابع الزم را به بیمارســتانها پرداخت کردند اما در چهار ماه
گذشته با توجه به رویارویی با  ۲موج خیلی سنگین بیماری تاکنون
دریافتی از بیمه ها نداشته ایم.
به گفته جان بابایی بیشــتر بدهی دانشگاهها در زمان حاضر مربوط
به بخش دارو و مطالبات مربوط به کرونای کارکنان است که انتظار
میرود با همکاری سازمان برنامه و بودجه در تامین نقدینگی هم دارو
تامین و هم مطالبات قانونی کارکنان پرداخت شود.
جان بابایی اضافه کرد :با توجه به اینکه بیماران مبتال به کرونا نیاز به
سرمهای بزرگ ندارند و بیشتر سرمهای کوچک نیاز است ،براساس
هماهنگیهای انجام شده با سازمان غذا و دارو و شرکتهای دارویی
برای اســتفاده بهینه تر بزودی سرمهای با حجم کوچک در کشور
تولید و در بین دانشگاهها توزیع میشود.
وی تاکید کرد :اولویت تامین سرم با بیمارستانها است و معتقدیم
کسانی که نیاز به سرم دارند بهتر است در بیمارستان باشند و مراکز
درمانگاهی سرپایی و داروخانههای بخشی خصوصی در مرحله دوم
و ســوم قرار دارند .معاون وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
گفت :امروز مهمترین مشکل در کشور برگزاری تجمعها است که
موجب شــیوع و گسترش بیماری شده و با همراهی مردم درزمینه
رعایت دستورالعملهای بهداشــتی باید کارخانه تولید بیماری در
کشور متوقف شود .وی با اشاره به روند مثبت واکسیناسیون در کشور
اضافه کرد :با ســرعت بخشی در روند واکسیناسیون ،نگرانی ما در
آینده نسبت به ابتال و شیوع ویروس کرونا کمتر و شرایط بهتری در
آینده خواهیم داشت .جان بابایی گفت :در زمان حاضر جمعیت باالی
 ۶۰سال در بیشتر استانها واکسینه شده اند و گروههای پرخطرنیز در
دست اجرا است.
وی بر ضرورت استفاده از تمام امکانات درمانی وابسته با سازمانهای
مختلف برای خدمات رسانی بهتر و بهینه تر به مردم در این شرایط
حساس تاکید کرد.
بیش از  ۱۴میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شده است
رییس جمعیت هالل احمر گفت :بیش از  ۱۴میلیون دز واکسن کرونا
تا امروز با تالش این جمعیت وارد ایران شده است.
کریم همتی در حاشیه راه اندازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا
هالل احمر شهرستان تهران واقع در ابتدای خیابان کارگر جنوبی در
جمع خبرنگاران با بیان اینکه این ظرفیت مناسب ،قابل افزایش است،
افزود :با توجه به تصمیمات خوبی که روز گذشته در ستاد ملی مقابله
با کرونا اتخاذ شد ،امیدواریم اعتبارات الزم در اختیار جمعیت هالل
احمر قرار گیرد تا نسبت به افزایش محموله های وارداتی اقدام شود.
وی ادامه داد :امروز دوازدهمین محموله واکســن کرونا وارداتی از
جمعیت هالل احمر به تعداد یک میلیون و  ۱۰۰هزار دز واکســن
کرونا به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
رییس جمعیت هالل احمر إبراز امیدواری کرد که شــاهد واردات
واکســن کرونا در روزهای آینده با تعداد بیشتری باشیم و تا قبل از
پایان سال پوشش مناسب واکسیناسیون کرونا را داشته باشیم.
همتی افزود:بارها آمادگی این جمعیت را برای تزریق واکسن کرونا به
وزارت بهداشت اعالم کردیم و در برخی دانشگاه های علوم پزشکی
به صورت موردی تزریق واکسن با همکاری انجام می شود.

فساد آشکار در شبکه بانکی
وی بیان داشت :جمعیت هالل احمر عالوه بر واردات واکسن کرونا
می تواند در واکسیناسیون کرونا هم اقدامات مناسب را به عمل اورد.
رییس جمعیت هالل احمر تصریح کرد :مکان هایی از ســال های
گذشته برای تزریق واکســن حجاج بود و بیش از  ۱۶۰مرکز آماده
است که این تعداد قابل افزایش به بیش از  ۵۰۰مرکز واکسیناسیون
است.
همتی یادآور شد :همانطور که روز گذشته اعالم شد بیش از  ٦میلیون
در واکسن کرونا موجود است که هنوز تزریق نشده است.
وی افزود :این موضوع می طلبد که از ظرفیت های مجموعه هایی
مانند هالل احمر و بسیج استفاده شود.
وی اعالم کرد :جمعیت هالل احمر این آمادگی را دارد مدلی که در
تهران با همکاری نزدیکی بین ستاد مقابله با کرونا استان تهران وجود
دارد را در کل کشور اجرا کنیم.
مرکز تجمیعی واکسیناســیون کرونا هالل احمر شهرستان تهران با
حضور رییس جمعیت هالل احمر و فرمانده عملیات ستاد کرونای
کالن شهر تهران و جمعی از مسئوالن محلی راه اندازی شد.
کرونا در محمودآباد از کنترل خارج شد
مدیر شبکه بهداشت و درمان محمودآباد وضعیت کرونایی محمودآباد
را بسیار وخیم و بحرانی توصیف کرد و گفت که این وضعیت سبب
شــده اســت تا کادر درمان با وجود کار سنگین و فرسایشی مورد
پرخاشگری و بیاحترامی قرار بگیرند.
عباس تــوان در گفتوگو بــا ایرنا با اعالم این کــه تخت های
بیمارستانی شهرستان کامال پر شده است و حتی برای بستری یک
مریض کرونایی تخــت خالی وجود ندارد  ،افزود  :در حال حاضر
 ۴۴بیمار کرونایی در بخش و  ۱۲بیمار کرونایی در قسمت اورژانس
بستری هســتند و از تمام ظرفیت بیمارستان برای پذیرش بیماران
کرونایی استفاده شده است.
وی تعداد بیماران بستری محمودآبادی را  ۱۳۳نفر عنوان کرد و گفت:
 ۷۷نفر از این تعداد به علت نبود تخت در بیمارستان های شهرهای
اطراف بستری هستند و در حال حاضر هیچ تخت خالی برای بستری
بیمار جدید کرونایی وجود ندارد.
مدیر شبکه بهداشت شیوع بیماری کرونا در محمودآباد را خارج از
کنتــرل توصیف کرد و ادامه داد :روزانه بین  ۸۰تا  ۱۰۰بیمار نیز به
صورت بســتری موقت دارو دریافت می کنند و تحت درمان قرار
دارند .
وی با بیان اینکه امکانات بیمارستانی شهرستان محمودآباد محدود
است تاکید کرد :با همین تعدادبیمار نیز برای تامین اکسیژن شرایط
سختی در بیمارســتان وجود دارد و به کپسول های بیشتری برای
بیماران بســتری نیاز داریم و به همین دلیل امکان افزایش تخت در
بیمارستان وجود ندارد.
توان کمبود کادر درمان را نیز یکی دیگر از مشــکالت بیمارستان
شــهدای محمودآباد عنوان کرد و افزود :در این شــرایط امکان راه
اندازی تقاهتگاه و بیمارستان صحرایی در این شهرستان وجود ندارد
و تنها راه حل راه اندازی بیمارستان صحرایی در شهرهای بزرگتر با
امکانات بیشتر است که بیماران این شهرستان نیز به آنجا منتقل شوند.
توان همچنین از افزایش تعداد فوتی ها طی چند روز اخیر خبر داد
و گفت :از روز چهارشــنبه تاکنون  ۱۴بیمار مبتال به کووید  ۱۹در
محمودآباد فوت کردند که آمار باالیی است.

ظریف:

صادقانه کوشیدیم صدای منتقدان را بشنویم

وزیر امور خارجه با تبریک روز خبرنگار تاکید کرد :در این هشــت سال صادقانه
کوشیدیم صدای منتقدان را با اجتناب از نیتخوانی بشنویم و در حدامکان از طریق
جلسات تبادل نظر رسانهای ،مصاحبه و انتشار بیانیه و گزارهبرگ پاسخگو باشیم.
به گزارش ایرنا« ،محمدجواد ظریف» در حســاب کاربری خود در اینســتاگرام
نوشت ۱۷ :مرداد سالروز شهادت شهید صارمی و  ۱۰نفر از همکارانم در افغانستان
است که این روزها نیز دوباره در آتش جنگ و برادرکشی میسوزد.
وی با اشاره به شیوع کرونا اظهار داشت :ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
بزرگوار  ۱۷مرداد  ،۱۳۷۷روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ارجمند و پرتالش این
مرز و بوم تبریک عرض میکنم .متأسفم که برای رعایت پروتکلهای کرونایی ،دو
سال است امکان دیدار با خبرنگاران عزیز در این روز فراهم نشده است.
این دیپلمات عالیرتبه ادامه داد :اکنون که به یاری خدا در روزهای پایانی مسئولیت
وزارت امــور خارجــه قرار دارم ،مایلم از همراهــی ،حمایت و نقد منصفانه همه
خبرنگارانی که در این هشــت ســال همراه دستگاه دیپلماسی بودند ،سپاسگزاری
نمایم.
ظریف اضافه کرد :شــاهد بودم که عموم خبرنگاران دیپلماسی در این هشت سال

با شــرافت و صداقت کوشــیدند مردم بزرگوار و فهیم ایران را از زوایای سیاست
خارجی آگاه سازند و اگر در این میان گله و شکایتی از اعمال نظر سیاسی و جناحی
در اطالعرسانی بود ،نه به دلیل ناراستی خبرنگاران صادق بلکه ناشی از سیاستهای
رسانهای بود که به آن تعلق داشتند.
وی با بیان اینکه رسانهها در نظارت بر عملکرد کارگزاران نقشی منحصربهفرد دارند،
تصریح کرد :ارتباط مســتقیم و صمیمانه با رســانهها یک وظیفه و یک ضرورت
برای وزارت امور خارجه اســت .اهتمام ما در این هشــت سال گسترش ارتباط با
رسانهها و گشایش فضای مفاهمه با کارشناسان و اصحاب رسانه بود که در حضور
پرشمار خبرنگاران در ادوار مذاکرات هستهای ،جلسات مکرر رسانهای و مشورتی
با اصحاب رســانه و جلسات متعدد با خبرنگاران و مدیران مسئول متبلور شد .در
این هشت سال صادقانه کوشیدیم صدای منتقدان را با اجتناب از نیتخوانی بشنویم
و در حدامکان از طریق جلســات تبادل نظر رســانهای ،مصاحبه و انتشار بیانیه و
گزارهبرگ پاســخگو باشــیم .وزیر امور خارجه افزود :برای همه خبرنگاران عزیز
و سخت کوش ایران ســرافراز ،استقامت در مسیر آگاهی بخشی به مردم همراه با
سالمتی ،شادی و سربلندی آرزو میکنم.

یک فعال سیاسی تاکید کرد:

اولین اولویت رئیسی عدم تصویب «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» باشد
یک فعال سیاسی تاکید کرد :دولت سیزدهم مراقب ماجراجویی برخی از جریانها که
اقداماتشان ممکن است به منافع ملی آسیب بزند ،باشد.
علی محمد حاضری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درباره اینکه با توجه به رسمی شدن
دولت سیزدهم دغدغه و اولویت این دولت و سید ابراهیم رئیسی چه باید باشد ،گفت:
به اعتقاد من اولین معضل این است که آقای رئیسی جلوی یک معضل جدید را که
احتماال دوستانشــان در مجلس میخواهند درست کنند که همان طرح «صیانت از
حقوق کاربران در فضای مجازی» است ،بگیرند.
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :معتقدم این طرح اگر با کمی با دقت
بررسی شود ،حتما مشاهده میکنند که این طرح خود دولت ،قوه قضائیه ،مجلس و
بقیه نهادها را دور خواهد زد ،چراکه این طرح از یک برنامه بسیار پیچیدهای طراحی
شده است و اگر دوستان خود آقای رئیسی هم درست به آن دقت کنند ،متوجه خواهند
شد که گرفتاری بزرگی برایشان ایجاد خواهد کرد.
وی با اشــاره به پیگیری مسئله برجام در دولت سیزدهم ادامه داد :همانطور که آقای
رئیسی در مراسم تنفیذ اشاره کردند ،برجام را باید حل کنند.
حاضری یادآور شد :آقای روحانی اشاره کردند که دولت قبل بر اساس فرمایشات مقام
رهبری مقدمات برجام را فراهم کرد که قابل انجام بود اما این امر بواســطه گرفتاری
اضافهای که مجلس درست کرد ،صورت نگرفت.

وی افزود :همان طور که خود آقای رئیســی اشاره کردند ،اوضاع اقتصادی کشور و
گرفتاریها به اندازه کافی سنگین است ،بنابراین باید الزم باشد دولت با اولویت هرچه
تمامتر نسبت به رفع گرفتاریهای اقتصادی اقدام و مسئله برجام را حل کند.
ایــن فعال سیاســی اصالحطلب تاکید کرد :دولت ســیزدهم بایــد مراقبت کند تا
سنگاندازیها الاقل برای دولت از طریق مجلس ایجاد نشود و روند به گونهای پیش
برود که مناســبات خوب و مناسبی را با بقیه دنیا در روابط مالی و اقتصادی تجاری
انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیسی باتوجه به شرایط کشور وارد رقابتهای
انتخاباتی شد و به خوبی میدانست که چه اوضاع و احوالی وجود دارد ،حال اگر به
وعدههای خود عمل نکند مردم دیگر عذر و بهانهای را پذیرا نیستند وی باید چگونه
اقدام کند که بتواند به گفتههای خود جامه عمل بپوشاند ،گفت :حداقلاش این است
حاال که ظاهرا دولت ،مجلس و قوه قضائیه همه یکپارچه و یکدست هستند ،برخی
رخدادها ،اتفاق نیفتد .این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :در شرایط فعلی دولت
باید به شــدت مراقبت کنند ،بعضی از رویکردهای بسیار جسورانه که کمتر به آنها
توجه میشود ،ممکن است خسارتهایی به منافع ملی بزند.
وی تاکید کرد :دولت سیزدهم باید بسیار حواسش جمع باشد برخی از جریانها که
ماجراجویانه به قضایا نگاه میکنند کار جدیدی دست دولت ندهند.

دبیر کمیته علمی کشوری کووید :۱۹

دولت جدید؛ مسئول برنامهریزی مراسمهای محرم
دبیر کمیته علمی کشوری کووید  ۱۹گفت :با توجه به اینکه دولت در حال تغییر
اســت ،رئیسجمهور جدید باید در مورد مراسم محرم در ستاد کرونا تصمیم
بگیرد.
«عاطفه عابدینی» دبیر کمیته علمی کشوری کووید  ۱۹در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا در مورد عملکرد ویروسهای جهش یافتهی جدید ،بیان کرد :ویروس المبدا
که فعال در کشــور گزارش رسمی نشده است ،اما در مورد ویروس دلتا سازمان
بیماریهای واگیــر دنیا گفته که با توجه به اینکه بار ویروس در نوع دلتا باالتر
است ،قرنطینه از  ۲هفته به  ۳هفته افزایش یابد.چون معتقد است که بعد از دو
هفته هم ما بار ویروسی داریم و ممکن است ،انتقال ویروس را داشته باشیم ،اما
این موضوع در ایران خیلی عملی نمیشود.
دبیر کمیته علمی کشوری کووید  ۱۹در وزارت بهداشت افزود :البته مبتالیانی که

نوع شدید و خاص ابتال را داشتند ،یعنی در بیمارستان بستری شدند ،ما قرنطینه
سه هفته را برای آنها پیشنهاد میکنیم .وی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد تزریق
واکسن کرونا باعث ایجاد مشکالت هورمونی در افراد شود ،گفت :فعال چیزی
در مورد عوارض هورمونی در مورد واکسنها نداریم و به نظر من در مورد این
موضوع خیلی صحبت نکنیم چون همین حاال هم خیلی از مردم ما از واکســن
ترس دارند و اینکه بخواهیم یک سری از احتماالت علمی را مطرح کنیم ،ترس
مردم بیشتر میشود و هنوز هیچ چیز ثابت شدهای برای اختالالت هورمونی بعد
از تزریق واکسن نداریم .عابدینی در مورد یکی از واکسنها که توصیه نمیشود
زنان زیر  ۵۰سال استفاده کنند ،افزود :آسترازنکا به دلیل لخته خونی که ممکن
است بعد از زدن واکسن به خصوص واکسن نوبت اول ایجاد کند در خیلی از
کشورها در حال به نتیجه رسیدن هستند تا به زنان زیر  ۵۰سال دیگر تزریق نکنند.

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

در 15سپتامبر سال  2008میالدی در پی عدم موفقیت وزارت خزانهداری آمریکا در جلب حمایت
شــبکه بانکی ،بانک  Lehman Brothersبا  600میلیارد دالر دارایی اعالم ورشکستگی کرد
و بدین ترتیب بحران بزرگی بازارهای مالی این کشور را فرا گرفت .بزرگترین ورشکستگی تاریخ
آمریکا موجب شد ارزش سهام در یک روز4/5درصد سقوط کند که بیشترین کاهش بعد از حمله
تروریســتی  11سپتامبر  2001بشمار میرود .بالفاصله دولت آمریکا و وزارت خزانهداری دست
به کار شدند و اقدامات متعدد و مؤثری را برای جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط بازارسرمایه به
عمل آوردند .اما نکته قابل توجه اینکه ریچارد فولد رئیس اجرایی بانک به کمیسیون تحول اداری
در مجلس نمایندگان آمریکا دعوت شده و هنری وکسمن ،نماینده دموکرات کالیفرنیا ،از وی پرسید:
بانک شما ورشکست شده و بزرگترین اقتصاد جهان در بحران قرار گرفته ،اما شما 480میلیون دالر
پاداش گرفتهاید .به نظر شما این منصفانه است؟ علیرغم توضیحات ارائه شده ،تحقیقات نشان داد که
تنها چندماه قبل از اعالم ورشکستگی ،مدیران ارشد بانک پاداش قابل توجهی برای خود تصویب
کرده بودند و در 17اکتبر یعنی تنها یک ماه بعد شبکه خبری  CNBCگزارش داد که کیفرخواستی
علیه جمعی از مدیران ارشــد بانک از جمله آقای فولد توسط دستگاه قضایی ایاالتمتحده صادر
شده است.
در ایران نیز اخیرا ً فیلم کوتاهی از مجمع عمومی بانک تجارت بطور گسترده در فضای مجازی پخش
شد که مدیران این بانک در مدتی کمتر از یک دقیقه و در حفاظت جامع و کامل از بیتالمال ،برای
خود  500میلیون تومان پاداش تصویب کرده و با ذکر صلواتی بلند قائله را خاتمه دادند! البته چنانچه
بانک یا شــرکتی خصوصی در راستای منافع ملی کشور با مدیریت خالقانه به سود قابل توجهی
دست یافته و بخشی از سود حاصله به منظور حفظ و تقویت انگیزه به مدیران توانمند آن مجموعه
اختصاص یابد امری طبیعی و پسندیده اســت .اما ماجرای بانک تجارت عکس آن است و بوی
 Lehmen Brothersبه مشام میرسد.
طبق ترازنامه 12ماهه منتهی به آذر ،99در ابتدای دوره این بانک 11هزار میلیارد تومان زیان انباشته
داشته که در پایان دوره به 6هزار میلیارد تومان کاهش یافته است .لذا مدیران بانک این حجم از زیان
انباشته را که نتیجه عملکرد مدیریتی درخشان خودشان بوده با ظرافت تمام کنارنهاده و پیشنهاد پاداش
برای خود به تصویب رساندند .قابل توجه اینکه زیان انباشته 6هزار میلیارد تومانی پایان دوره مذکور
تقریبا معادل دوماه یارانه نقدی پرداختی دولت به  78میلیون ایرانیست .آنچه این تراژدی را غمانگیزتر
میکند این است که این همه درحالی اتفاق میافتد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که
قرار است به عملکرد شبکه بانکی نظارت دقیق داشته باشند به نظاره نشستهاند.
واقعیت این اســت که رقابت سرسختی بین مدیران شــبکه بانکی کشور نه در توسعه فعالیت و
افزایش سود عملکرد بلکه در پاداش مدیران در جریان است و در پی این رقابت در  5مرداد سایت
خبری اخبار بانک از پاداش  8میلیارد تومانی هیأت مدیره بانک خاورمیانه پرده برداشــت .از آنجا
که نمایندگان ملت درمجلس گرفتار سایر امور هستند البد انتظار میرود آن نماینده کنگره آمریکا
مدیران بانک خاورمیانه را به پاسخگویی بکشاند .واقعا در کشوری که بخش قابل توجهی از جامعه
با مشکالت معیشتی دستوپنجه نرم میکنند چطور میتوان پاداش  8میلیارد تومانی را توجیه کرد؟
ذکر دو نکته در اینجا ضروریست .اول اینکه مسئولین مربوطه در بخش اقتصادی دولت خصوصی
بودن بانکها را بهانه قرار داده و عدم اقدام خود را توجیه میکنند .در واقع این امر عذر بدتر از گناه
بوده و این پیام را به شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی منتقل میکند که از هر نظر آزاد بوده
و قانون جنگل حاکم است .این است نتیجه در هم آمیختن قدرت و ثروت .به ویژه در بانکهای
خصوصی که تاکنون کسی در دولت شهامت مقابله با آنان را نداشته و کار به جایی رسیده که بانکها
شترمرغوار آنگاه که الزم است عدم رعایت مقررات بانک مرکزی را توجیه کنند لزوم حفاظت از
سپرده مردم و بیتالمال را پیش کشیده و آن زمان که وقت پاداش میرسد خصوصیاند و دولت
نمیتواند دخالت کند .این دوگانگی نتیجه پیوندی نامیمون بین مدیران بانک مرکزی به عنوان نماینده
دولت و شبکه بانکی است که توافق کردهاند به همزیستی مسالمتآمیز پرداخته و منافع طرف مقابل
را به مخاطره نیاندازند .اما نکته دوم که ضربه مهلکی به اقتصاد بانک محور کشور زده و بخش تولید
را به نابودی کشانده عملکرد بانکهاست .بانکهای خصوصی به عنوان پیشقراوالن سالخی بخش
مولد اقتصاد کشــور با کنار نهادن منافع ملی و عدم رعایت مقررات بانک مرکزی خود را فراتر از
قانون پنداشته و با اطمینان از حمایت دولت و بیکفایتی بانک مرکزی تولید را به نابودی میکشانند.
تأسفبارتر اینکه این همه در شرایطی اتفاق میافتد که کشور در صحنه بینالمللی در شرایط خطیری
قرار داشته و اتکاء به توان داخل و خودباوری رمز خروج از بحران اقتصادیست.
نکته آخر اینکه شــاهد بودیم سال گذشــته در پی عدم توان برخی موسسات مالی واعتباری در
بازپرداخت وجوه ســپردهگذاران ،در نهایت دولت بالغ بــر  30هزار میلیارد تومان از پول مردم به
سپردهگذاران پرداخت کرد .اگر بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصیاند چه ربطی به دولت دارد
که پول مردم را به عنوان جبران خســارت به سپرده گذاران پرداخت کند؟ به عبارت دیگر شرایط
امروز بهگونهایست که اگر بانکها سود کنند مدیران پاداش میگیرند و چنانچه زیانده و در نهایت
ورشکسته شوند خسارت آن از جیب مردم پرداخته خواهد شد .چه توافق عاقالنه و منصفانهای!
مخلص کالم اینکه نمیتوان از پاداش  8میلیارد تومانی مدیران بانک خاورمیانه به سادگی گذشت.
پاداشی که حاصل مکیدن خون بخش مولد اقتصاد کشور است .انتظار میرود دولت جدید رسیدگی
به وضعیت اسفبار شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی را در اولویت قرار داده و با حمایت
قاطع قوه قضائیه که در این سالهای سخت تنها یار و یاور تولید کشور بوده است حکم طالق این
ازدواج نامیمون را صادر کند .در اولین گام ضروریســت قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم پرونده
پاداش 8میلیاردی را بررسی و مدیران مربوطه را عزل و به میز محاکمه بکشاند تا با این اقدام قاطعانه
نوار رقابت ناسالم تصویب پاداش مدیران بانکی گسسته شود .از آنجا که توسعه اقتصادی کشور
در گرو همکاری کامل شــبکه بانکی با بخش مولد اقتصاد کشور است ضروریست دولت جدید
بدون اغماض مدیران فعلی بانکها را عزل و با چینش مدیران خالق و وطن پرست ،مسیر توسعه
اقتصادی کشور را هموار نماید.

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.

