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سال بیست و نهم
شماره 7366

سرمقاله

یکه تازی چند هفته ای کووید 19در ایران متوقف شد

آمار کرونا در سراشیبی

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون
 ۳۲۴هزار و  ۶۹۲نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال
شده و با فوت  ۱۳۲نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان
کرونا در کشور به  ۱۸هزار و  ۲۶۴نفر رسید.
سیما ســادات الری روز شــنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی
به ویروس کرونا و موارد فوت ناشــی از ابتــا به این ویروس در

کشور بیان کرد :از دیروز تا امروز( 17تا  18مرداد  )۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هزار و  ۱۲۵بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد که یک هزار و  ۴۹نفر از آنها
بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
 ۳۲۴هزار و  ۶۹۲نفر رسید.
وی ادامه داد :در  ۲۴ساعت یادشده ۱۳۲ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود

را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۸هزار و
 ۲۶۴نفر رسید.
الری گفت :خوشــبختانه تاکنون  ۲۸۲هزار و  ۱۲۲نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۱۴۸نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.
وی اظهــار کرد :تاکنــون دو میلیون و  ۶۶۱هــزار و  ۹۶۵آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
معاون وزیر بهداشت افزود :استانهای مازندران ،تهران ،قم ،گلستان،
خراسان شــمالی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی ،کرمان،
سمنان ،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار
دارند .همچنین استانهای فارس ،ایالم ،لرستان ،هرمزگان ،زنجان،
قزوین ،آذربایجان غربی ،بوشهر ،همدان ،چهارمحال و بختیاری و
کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشــت درباره وضعیت کرونا در استان ایالم
گفت :اســتان ایالم از ابتدای شروع بیماری تا خرداد ماه شاهد سه
خیز نســبتا متوسط بود .از ابتدای خرداد ماه شاهد یک شیب شدید
بیماری شامل موارد ابتال و بستری در این استان بودیم .در نیمه اول
تیر ماه ،تعداد ابتال و بســتری روزانه به بیشترین میزان خود از زمان
شروع بیماری رسید .وی افزود :از یک ماه گذشته با همکاری مردم
استان ایالم در رعایت پروتکلهای بهداشتی و تالش کادر بهداشت
و درمان این استان ،شاهد شــیب نزولی در موارد ابتال و بستری و
فوتی روزانه هســتیم .در حال حاضر سه شهرستان از این استان در
وضعیت قرمز و سه شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند .موارد
ابتال و بستری در شهرستانهایی مانند ایالم ،مهران ،دهلران ،آبدانان و
دره شهر شدت بیشتری دارد.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد :تعداد  ۱۲هزار و  ۲۴۱مورد نظارت بر
پروتکلهای بهداشتی توسط همکاران ما در این استان انجام شده که

 ۴۵۲واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی تعطیل
و  ۲۶۴واحد به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
وی بیان کرد :میانگین استفاده از ماسک در استان ایالم  ۷۸.۱درصد
و میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در صنوف و اماکن ۷۷.۸۹
درصد گزارش شــده است .بیشترین میزان اســتفاده از ماسک در
شهرســتان چرداول تا  ۸۹درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک
در شهرستان ملکشــاهی با  ۵۸درصد گزارش شده است .کمترین
میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در شهرستان ایوان به میزان ۵۷.۷
درصد بوده است.
الری گفت :از مردم اســتان ایالم میخواهیم که با استفاده از ماسک
و رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی ضمن تداوم روند نزولی در
موارد ابتال و بســتری و فوت ،شاهد خروج این استان از وضعیت
هشدار کرونا باشیم.
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد :یکی از آداب عید غدیر خم ،دیدار
آشــنایان است ،اما با توجه به شیوع بیماری کووید  ،۱۹لزوم توجه
به پروتکلهای بهداشــتی و توجه به حفظ ســامتی و جان که در
دین از واجبات اســت ،از مردم میخواهیم از طریق شبکه مجازی
با دوســتان خود دیدار داشته باشند و این روز بزرگ را به یکدیگر
شادباشبگویند.
وی ادامه داد :یک ماه است که از شروع پویش «من ماسک میزنم»
گذشته و با همکاری مردم شاهد کاهش آمار ابتال و بستری و فوت
در سراسر کشور هستیم .مطمئن باشید با ادامه این روند به کمک هم
شاهد روند کاهش آمار خواهیم بود.
الری گفت :توصیه ما این اســت که از سفر به استانهای مازندران،
خراسان رضوی ،گیالن و گلستان پرهیز کنید .به لطفا خدا و با تالش
مردم در رعایت اصول سه گانه شستن مداوم دستها ،رعایت فاصله
فیزیکی و اســتفاده از ماســک به زودی ویروس کرونا را شکست
خواهیم داد.

یکتحلیلگرمسائلمنطقهای:

با خارج شدن عربستان از توهم ،تهران و ریاض میتوانند بهترین روابط را در منطقه داشته باشند
تحلیلگر مسائل منطقهای با بررسی روابط ایران با همسایگانش
به آثار بهبود این روابط در منطقه پرداخت .یکی از نقدهایی که
به سیاستهای منطقهای ایران وارد است ،کم توجهی به ارتباط
راهبردی با همسایگانش است ،البته در دو سال اخیر تالشهای
زیــادی برای ارتقا ســطح کیفی و کمی روابط با همســایگان
پرتعدادانجام شده است و این در حالی انجام میشود که روابط
ایران با همســایه قدرتمند او یعنی عربستان همچنان تیره و تار
است.
«احمد دستمالچیان» تحلیلگر مسائل منطقهای در گفتوگو با
ایلنا ،درباره شرایط ایران در مراودات منطقهای با همسایگانش
گفــت :اولویت روابــط خارجی ایران همواره داشــتن روابط
ممتاز با همسایگانش بوده است؛ چراکه موقعیت همسایگی و
همجواری باعث میشــود ،چه بخواهیم و چه نخواهیم با آنها
ارتباط داشته باشیم؛ در نتیجه حتی با کشورهایی که ممکن است
اختالف ســلیقه سیاسی داشته یا نظام حاکمیتی را قبول نداشته
باشــیم باید ارتباط برقرار کنیم؛ چرا کــه این موضوعات برای

جمهوری اسالمی هیچگاه به عنوان موضوع اصلی مطرح نبوده
بلکه اولویت اصلی آن داشتن روابط خوب با همسایگان است.
وی با بیان اینکه کشورهای منطقه باید با همکاری یکدیگر امنیت
منطقه را فراهم کنند چون امنیت خریدنی نیست ،افزود :چه در
خلیج فارس چه در افغانســتان و عراق امنیت خریدنی نیست؛
امنیت یک کاالی وارداتی نیست که کشوری با حضور در کشور
دیگر امنیت را برای آن بخرد ،بنابراین با همکاری کشــورهای
همسایه میتوان امنیت و ثبات را برقرار کرد.
دســتمالچیان درباره آثار این برقراری ارتباط گفت :با توجه به
اینکه فضای تنفســی جمهوری اسالمی با تحریمهای ظالمانه
آمریکا تنگ شــده و نیاز است که این فضای تنفس باز بماند،
جمهوری اسالمی توجه بیشتری به همسایگانش دارد.
این تحلیلگر مســائل جهان عرب دربــاره رابطه میان تهران و
ریاض و میانجیگری برخی از کشــورها گفت :این عربستان
است که از ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه فاصله گرفته،
در حالی که ایران همواره آمادگی داشــته که بهترین روابط را با

چهارسویسیاست
یکدیپلماتپیشین:

ترامپ دست پمپئو را برای فشار بر ایران باز گذاشته است

یک دیپلمات پیشین تاکید کرد :برایان هوک و الیوت آبرامز از نظر دشمنی با ایران و همسویی با
ترامپ و پمپئو برای پیش بردن سیاست «فشار حداکثری» اختالف نظر ندارند.
«کوروش احمدی» در گفتوگو با ایرنا ،درباره استعفا و کنارهگیری «برایان هوک» از مقام
خود در وزارت امور خارجه آمریکا گفت :نشانهای که حاکی از این باشد که استعفای هوک
ناشی از اختالفی بین وزارت امور خارجه و کاخ سفید بوده است ،وجود ندارد .پمپئو یکی از
معدود همکاران ترامپ است که حداقل به لحاظ تاکتیکی با او بسیار همفکر و همراه است و
در دو سال گذشته دست او کامال برای اعمال فشار بر ایران باز بوده است.
وی با بیان اینکه نشانهای حاکی از وجود اختالف بین ترامپ ،پمپئو و هوک در مورد ایران هم
وجود ندارد ،اظهار داشت :البته اینکه هوک در تالشهایش علیه ایران هیچ دستاورد ملموسی
نداشت و نتوانست ایران را قدمی به میز مذاکره نزدیک کند ،مطلب مهمی است که شاید از
علل ناامیدی از پیشرفت کار و کنارهگیری او باشد.
کارشــناس ارشد مسائل آمریکا با اشاره به رایزنیهای برایان هوک طی هفتههای گذشته با
کشورهای مختلف علیه ایران تصریح کرد :به طور مشخص شاید بتوان حدس زد که استعفای
هوک به دلیل ناامیدی او از نتیجهبخش بودن تالشهای او و مافوقهایش در ارتباط با جلب
رضایت اعضای شورای امنیت برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی باشد.
احمدی با بیان اینکه هوک طی ماه گذشته به  ۱۱کشور سفر کرد تا مقامات آن کشورها را به
حمایت از تمدید تحریمها متقاعد کند ،گفت :در حالی که چین و روسیه تاکید میکنند که با
تمدید تحریمها مخالفند ،حتی از اکثر متحدان اروپایی آمریکا نیز نشانهای که حاکی از موافقت
آنها با فرمول مد نظر آمریکا باشد ،دیده نشده است .همه اینها در حالی است که پنجره موجود
برای این منظور در حال بسته شدن است.
وی یادآور شد :مطابق قطعنامه  ۲۲۳۱تحریمهای تسلیحاتی در  ۱۸اکتبر یعنی کمی بیشتر از
دو ماه دیگر لغو میشود .روند بحث در شورا و رایگیری در مورد پیشنویس قطعنامه آمریکا
برای تمدید این تحریمها ممکن است دو ،سه هفته زمان ببرد.
این دیپلمات پیشین با بیان اینکه روند «مکانیسم ماشه» برای اعاده قطعنامههای سازمان ملل که
دولت ترامپ مدعی انجام آن است ،طبق قطعنامه  ۳۰روز به درازا میکشد ،ابراز داشت :بعید
نیست اظهارات برخی دیپلماتها که ممکن است آمریکا قطعنامه خود را طی هفته آینده در
شورا مطرح کند ،یا به رای بگذارد ،درست باشد .اینکه در چنین شرایطی کسی که رابط اصلی
دولت آمریکا با سایر کشورها بوده ،استعفا داده امر واقعا عجیبی است.
احمدی افزود :البته پمپئو در بیانیه خود صحبت از این کرده که ترک خدمت هوک «طی یک
دوره انتقالی» انجام خواهد شد .این میتواند به این معنی باشد که او مدتی با جانشینش کار
خواهد کرد .اما باید دید این کار در عمل چگونه انجام خواهد شد.
وی درباره تغییر احتمالی رویکرد واشنگتن نسبت به تهران با استعفای هوک بیان کرد :بعید
میدانم که اســتعفای هوک و جایگزینی او با یک فرد تندروتر از خودش به معنی تغییر در
سیاست آمریکا در قبال ایران در جهت مثبت باشد .تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی
آمریکا با اشاره به مناسبات ترامپ و پمپئو عنوان کرد :مدتها است که پمپئو میداندار سیاست
آمریکا در قبال ایران است و ترامپ به نحو بیسابقه ای دست او را باز گذاشته است .ظاهرا به
این امید که سیاستهای افراطی او بتواند ایران را تحت فشار قرار داده و به مذاکره راضی کند.
احمدی درباره جانشین برایان هوک هم گفت :الیوت آبرامز یکی از نئوکانها یا نومحافظهکاران
آمریکایی است که قرابت سببی نیز با یکی از پایهگذاران و ایدهپردازان اصلی نئوکانها یعنی
نورمن پودهورتز ( )Podhoretzدارد .وی با بیان اینکه آبرامز در چارچوب عقاید نئوکانها
در تمام دوران کاریاش در سیاست خارجی آمریکا مبلغ و مروج یکجانبهگرایی و لزوم مداخله
مسلحانه برای «بسط دمکراسی در سراسر جهان» بوده است ،اظهار داشت :انتصاب آبرامز به
عنوان نماینده آمریکا در امور ونزوئال در  ۲۰۱۹شاید با توجه به همین ویژگیهای او صورت
گرفته باشد .تالش علنی و رسمی او در این سمت معطوف به برکناری دولت قانونی مادورو و
جایگزینی او با رئیس کنونی پارلمان بوده است .کارشناس ارشد مسائل آمریکا اضافه کرد :البته
آبرامز تاکنون در ماموریت خود در ارتباط با ونزوئال موفقیتی به دست نیاورده و موقعیت مادورو
امروز محکمتر از زمان انتصاب آبرامز است .با این حال ،حداقل من هیچ نشانهای که حاکی از
تحولی در اعتقادات نئوکانی او باشد ،ندیدهام .احمدی درباره شباهتها و تفاوتهای هوک و
آبرامز اظهار داشت :مهمترین تفاوت آنها در مبانی نظری و فلسفی نگرش به سیاست خارجی
باشــد .هوک دارای گرایشهای محافظهکارانه عمدتا سنتی در محدوده حزب جمهوریخواه
آمریکا است و آبرامز نشانهای که حاکی از گرایش او به مشرب نظری – فلسفی نئوکانی باشد،
در او دیده نشده است .این را شاید بتوان مهمترین وجه افتراق آن دو به شمار آورد.

همسایگان خود داشته باشد .متاسفانه عربستان به دلیل اشتباهات
اســتراتژیکی که در چند سال اخیر در سیاست خارجی داشته،
هزینههای اعتباری و حیثیتی زیــادی را به جان خریده و هیچ
کدام هم نتوانســته به نتیجه برسد؛ چه در یمن ،چه عراق ،چه
سوریه و لبنان.
وی تصریح کرد :اگر عربستان سیاستهای خودش را اصالح
کنــد و از این توهمی که دارد ،بیرون بیاید بهترین همکاری را
میتوانند ایران و عربستان در منطقه داشته باشند و فضای بسیار
امن و پر از همکاریهای مشترک را با حضور سایر کشورهای
منطقه ایجاد کنند .اما متاسفانه عربستان در حال حاضر در مسیر
غلطی اســت و امیدواریم که واقعیتهایی کــه وجود دارد را
در فضــای واقعیتر بپذیرد و خود را اصالح کند ،کما اینکه به
نظر میرسد امارات با درک چنین واقعیتهایی در حال اصالح
خود است.
این تحلیلگر مســائل منطقهای درباره آثار بهبود روابط ایران و
عربستان گفت :همکاریهای مثبت و سازنده میان عربستان و

ایــران میتواند یک امنیت ثبات آفرین را ایجاد کند که اقتصاد،
آبادانی و تولید بین تمام کشورهای منطقه برقرار و به منطقهای
پیشرفته تبدیل شود ،منتها عربستان خودش را جدا کرده و تابع
سیاســتهای آمریکایی و صهیونیستی شده که نتیجه آن نیز به
ضرر خودش و منطقه تمام شده است.
وی درباره ارتقاء روابط ایران با کشــورهای همســایه گفت:
ایران دو اقدام خیلی موثر و سازنده در دو سال اخیر انجام داده
است که خیلی مهم بودهاند ،نخست امضای پیمان عدم تجاوز
به کشــورهای منطقه را مطرح کرد و گفت آمادگی دارد با همه
کشورهای منطقه چنین پیمانی را داشته باشد.
این کارشــناس مسائل سیاســت خارجی افزود :دومین طرح
«صلح هرمز» بود که در صحن ســازمان ملل نیز ارائه شد ،این
طرح با همکاری سازنده کشورهای حاشیه خلیج فارس میتواند
آبراه امنی با حضور همه کشورها در منطقه ایجاد کند و همه در
امنیت مشترکی به سر ببرند ،ایران این طرح را مطرح کرد و اکنون
این کشورهای منطقه هستند که باید در آن اعالم مشارکت کنند.

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

شروع پیک جدید کرونا از آبان ماه است

یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان گفت :کمیسیون
بهداشت با طرح دو فوریتی تعویق کنکور مخالف است،
به رئیس مجلس اطالع دادیم و کالم ما هم به آقای وزیر
رســیده است ،کمیسیون موافق برگزاری کنکور به شرط
رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
همایون ســامیح نجف آبادی در گفتوگو با ایلنا ،درباره
طــرح دوباره تعویق کنکور سراســری گفت :میگویند
کنکور را به تعویق بیاندازیم و بگذاریم زمانی که هوا خنک
شود که این شدنی نیست ،زیرا فضای بازی که بتوانیم در
آن کنکور را برگزار کنیم ،خیلی کم است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد :از سوی
دیگر بیان میشود در آبان ماه این آزمون برگزار شود؛ در
صورتی که پیک دوم کرونا در این ماه با شــدت بیشتری
همراه خواهد بود و برگزاری کنکور در آن تاریخ بســیار
خطرناکتر از حال حاضر است.
وی با بیان اینکه بسیاری از دانشجویان با نمایندگان تماس
میگیرند و عنوان میکنند کــه پیک دوم کرونا در اواخر
مردادماه است ،عنوان کرد :اص ً
ال چنین چیزی صحت ندارد
و پیک کرونا به صورت مجدد در ماههای سرد سال آغاز
میشود.
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
با وجود اینکه اســتفاده از ماســک برای ما فرهنگ شده
اما مشــاهده میکنیم میزان مرگ و میر کم نشده است به
همین دلیل با شروع مجدد پیک کرونا در آبان ماه پیشبینی
میشود میزان فوتیهای ما بیشتر از امروز خواهد بود.
وی افــزود :فقط نباید کنکــور را در نظر بگیریم ،چراکه
کنکور سه ساعت است و میشود با رعایت پروتکلهای
بهداشتی آن را برگزار کرد اما چیزی که در این میان وجود
دارد این است که بسیاری از داوطلبان آقا مشمول سربازی
هستند که اگر این آزمون را عقب بیندازیم ،دیگر نمیتوان
کاری کرد؛ آنها باید آموزشــی بروند و در حین سربازی
کنکور دهند که این کار برایشــان خیلی سخت است .از
طرف دیگر هم نمیتوانیم سربازی را عقب بیندازیم زیرا
کشور احتیاج به سرباز دارد.
سامیحنجفآبادی بیان کرد :عنوان میشد کنکور پزشکی را
 ۶ماه به تعویق بیندازیم ،خب این امکانپذیر نبود زیرا در
اینصورت به مشکل تأمین رزیدنت برمیخوریم مخصوص ًا

بیمارســتانهای دولتی که برای این موضوع مشــکالت
فروانی دارند.
وی گفت :بسیاری از داوطلبان کنکور پزشکی به من پیام
میدادند که کنکورشــان به تعویق بیفتــد زیرا اگر بروند
آزمون بدهند احتمال اینکه مبتال شوند بسیار زیاد است،
در پاسخ به آنها میگویم در یک زمان  ۳ساعته شما نگران
هستید که به کرونا مبتال شوید آن وقت چگونه میخواهید
 ۱۲ساعت بین بیماران کرونایی کار کنید؟ کسی که کنکور
پزشکی میدهد قطع ًا باید خود را برای مواجهه با بیماران
مختلف از جمله بیماران کرونایی آماده کند ،اما نمیدانم
چگونه اســت که میگویند برای دادن کنکور در زمان ۳
ساعت با مشکل مواجه هستند و امکان ابتال برایشان زیاد
است.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد :به
داوطلبان و دانشجویان میگویم شما یک ماسک خوب
 ،N۹۵یک شیلد و یک اسپری ضدعفونی کننده تهیه کنید
و سر کنکور حاضر شوید ،بله میدانم هوا گرم و شرایط
سخت است اما کاری نمیتوان انجام داد.
وی افزود :باید خاطرنشان کنم شرایط برای همه داوطلبان
یکسان اســت ،اینکه عدهای زیر ماسک تقلب گذاشتند
یا موبایــل با خود بردند آن دیگر بــه وجدان خود افراد
برمیگردد ،اما اکثریت این کار را نمیکنند.
این عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه ما باید با این شرایط کنار بیاییم
چراکه سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده کرونا به زودی
پاک نمیشــود و حداقل  ۱۰ســال جهان با این مصیبت
نگران اســت ،عنوان کرد :به دانشــجویان رشته پزشکی
میگویم اگر فکر میکنید با سه ساعت بودن در جایی مبتال
میشوید و نگران این موضوع هستید ،تغییر رشته دهید.
مهندسی و چیز دیگری بخوانید شما چطور میخواهید با
این وضعیت در بیمارستان پا بگذارید.
وی درباره اینکه آیا طرح دوفوریتی لغو کنکور سراسری
به تصویب میرسد ،گفت :خیر ،کمیسیون بهداشت با این
طرح مخالف اســت به رئیس مجلس هم اطالع دادیم و
کالم ما هم به آقای وزیر رسیده است که کمیسیون موافق
برگزاری کنکور به شــرط رعایت پروتکلهای بهداشتی
است.

سامیح نجف آبادی بیان کرد :گفتیم در یک سالن صد نفره
بیست نفر باید آزمون دهند ،وزارت ورزش سالنهایش را
در اختیار وزارت علوم و بهداشت گذاشته است تا بتواند
فاصله اجتماعی مناسب را رعایت کند اما به بچهها توصیه
میکنیم هنگام کنکور با پدر مادر نروند؛ گاهی مشــاهده
میکنیم مقابل حوزههای برگزاری ازدحام زیاد است که
نباید این اتفاق بیفتد.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه این روزها کادر
درمان بسیار خسته اســت و شاهد مرگ بسیاری از آنان
هستیم ،چه باید کرد که جلوی این روند گرفته شود ،گفت:
فقط و فقط تنها راهی که برای جلوگیری از فرسودگی کادر
درمان میتوانیم انجام دهیم ،استخدامنیروی جدید و تازه
نفس است .امروز این موضوع واقعیت دارد که کادر درمان
ما خسته است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای بیان
کرد :قرار بود یک میلیارد دالر به وزارت بهداشت داده شود
تا در این ایام کرونایی کارهایی را انجام دهد که تنها ۳۰۰
میلیون دالر به وزارتخانه تحویل داده شده است ،قرار بود با
این بودجه افزایش کادر درمان صورت گیرد که باید ببینیم
چه شده که این یک میلیارد کامل داده نشده که امیدوارم
بقیه آن پرداخت شود.
وی تاکید کرد :در کمیسیون پزشکی به دنبال این هستیم که
بفهمیم یک میلیارد کجا خرج شده است ،به بیمه دادهاند
یا جاهای دیگر.
نماینده کلیمان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:
کمیسیون بهداشت سمت وزیر است زیرا مشاهده میکنیم
که او بسیار دلسوزانه در بیماری کرونا کار کرده است و
متوجه هســتیم که دغدغه دارد و امروز فشار روی ایشان
زیاد است.
وی درباره اینکه گفته میشود از طرح پزشک سرباز برای
کمک به کادر درمان اســتفاده شود ،اظهار داشت :چیزی
از طرح سرباز پزشک نشنیدم .اما میدانم در حال حاضر
وزارت بهداشت حتی برای برگزاری کنکور از بسیاری از
جاها کمک خواسته است اما این را بدانید که خود سازمان
نیروهای مســلح به پزشک نیاز دارد و این را باید در نظر
داشــته باشید تنها مسئله پزشک نیست ،پرستاران و کادر
های درمانی دیگری هستند.

استاد دانشگاه آکسفورد:

طرفهای باقیمانده برجام ،نسبت به حفظ توافق متعهدند

استاد روابط بینالملل توافق ایران و چین را دارای مزایای
زیادی برای طرفها دانســت.ریچارد کاپالن استاد روابط
بینالملل دانشگاه آکسفورد است .وی به صورت تخصصی
در حوزه روابط بینالملل و مطالعات جنگ و صلح تحقیق و
پژوهش کرده است .وی در گفتوگو با ایلنا به بیان نظرات
خــود در مورد تنشها پرداخته اســت .ریچارد کاپالن در
ابتدا در مورد توافــق ایران و چین گفت :این توافق دارای
مزایای قابل توجهــی برای ایران و چین خواهد بود .ایران
از سرمایهگذاریهای بسیار چشمگیر چینی بهرهمند خواهد
شــد ،در حالیکه چین طی  ۲۵سال آینده به طور مرتب از
نفت ایران استفاده میکند و همچنین یک جایگاه استراتژیک

در خلیج فارس پیدا میکند.
وی افــزود :این توافق مطمئن ًا تالش دولت ترامپ را برای
منزوی ساختن ایران از نظر اقتصادی و تا حدی دیپلماتیک،
کاهش خواهد داد .همچنیــن از جاهطلبیهای چین برای
گسترش نفوذ اقتصادی و استراتژیک خود در سراسر اوراسیا
حمایت خواهد کرد .از هر دو نظر ،واشنگتن این توافق را
مغایر با منافع ایاالت متحده تلقی میکند .این استاد دانشگاه
در مورد سیاست فشار بر ایران گفت :برای رئیسجمهور
آمریکا کنار گذاشــتن سیاست فشار بر ایران بسیار دشوار
است .ایاالت متحده ،ایران را یک تهدید استراتژیک برای
منافع خود در منطقه میداند و فشارهای شدید سیاسی بر

رئیسجمهور از سوی اطرافیانش برای ادامه فشار بر ایران
وجود دارد .وی در مورد آینده برجام گفت :سؤال این است
که آیا بایدن در صورت انتخاب  ،به دنبال عضویت دوباره
در برجام خواهد بود یا خیر و اگر این کار را انجام دهد ،آیا
او به دنبال این است که اصالحات اساسی انجام دهد یا به
دنبال کسب امتیازات بیشتر از ایران است؟ سؤال این است
که آیا ایران خواهان احیای معامله است؟  ،به ویژه با توجه
به اینکه «بد عهدی» از جانب ایاالت متحده را تجربه کرده
است .خبر خوب ،برای کسانی که از این توافقنامه حمایت
میکنند ،این است که به نظر میرسد طرفهای دیگر نسبت
به حفظ توافق متعهد هستند.

جهاناقتصاد

دیر بهتر از هرگز!
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

باالخره پس از چند ســال رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه شماره  ۱۰۰/۶۷۷۰۱/۹۰۰۰مورخ
 1399/4/21به مراجع قضایی سراســر کشور اعالم کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار در
ارتباط با تســهیالت بانکی آمره بوده و تخطی از آن جایز نیســت و با توجه به اینکه برخی
قراردادهای منعقده بین بانکها و موسســات اعتباری با اشــخاص ،مقررات مذکور رعایت
نگردیده ،این قراردادها تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از
آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست .بنابراین دادگاهها از صدور حکم مازاد بر مصوبات
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
اما ماجرا چیست؟ رشد اقتصادی منفی که در همه کشورها به فاجعه اقتصادی می ماند ظاهرا ً در
کشور ما امری عادی شده و هر سال بهتر از پارسال! و در این ماجرای غم انگیز همه از جمله
نظام سلطه به سرکردگی آمریکا و ویروس کرونا مقصرند به جز دولت و ملت خودمان .یکی از
اصلی ترین مولفه های رشد اقتصادی میزان سرمایه گذاریست و در اقتصاد بانک محور کشور
بدون نقش آفرینی شبکه بانکی نمی توان به شکوفایی اقتصادی رسید .در اقتصاد امروز ،بانکها
مسئولیت جمع آوری نقدینگی از جامعه و سوق دادن آن به فعالیت های مولد را بر عهده دارند
و تحت نظارت بانک مرکزی نقش انکارناپذیری در توسعه فعالیت های اقتصادی ،ایجاد اشتغال
و در نهایت رشد اقتصاد ایفاء می کنند .بدین ترتیب مدیریت بانکها باید به مدیران حرفه ای و
غیر سیاسی سپرده شود تا صرف نظر از گرایشات سیاسی به عنوان موتور محرک و اسب های
کِشنده اقتصاد کشور عمل کنند.
با نگاهی به نحوه عملکرد بانکها و موسســات مالی و اعتباری کشور فقط باید آهی بکشیم و
بگوییم :میان ماه من با ماه گردون ،تفاوت از زمین تا آسمان است! امروز دیگر بانک های کشور
را نمی توان بنگاه های اقتصادی نامید بلکه به ابزاری تبدیل شده اند که با تمرکز ثروت و قدرت
سیاسی به توزیع رانت پرداخته و اثری از منافع ملی به چشم نمی خورد .اخیرا ً اعالم شد که یکی
از بانک های نیمه دولتی در تهران  1000واحد مسکونی خالی در اختیار دارد و بانکی دیگر بالغ
بر  400واحد صنعتی را به تملک خود در آورده است .در کجای دنیا به شبکه بانکی اجازه داده
می شود که این چنین تولید کشور را به چالش بکشد و آن هم در شرایطی که تمام جهان با ما
به رویارویی برخواسته و ما باید برای حفظ کیان کشور با تمام قوا از تولید داخل حمایت کنیم و
این همه در سال جهش تولید رخ می دهد .واقعیت این است که شبکه بانکی در سایه حمایت
صاحبان قدرت فضای اقتصادی کشــور را ناامن کرده و از جمله نتایج آن خروج حدود 100
میلیارد دالر در دهه اخیر است .واقع ًا باید به برنامه ریزان اقتصادی کشور جایزه داد که در سه
ماهه اول سال میالدی جاری ایرانیان رتبه اول خرید ملک در ترکیه را کسب کرده اند .البته جایزه
را باید دولت ترکیه بدهد وشاید هم داده است!
برگردیم به بخشنامه رئیس قوه قضائیه که در واقع به قضات سراسر کشور تکلیف می کند در
تعیین میزان واقعی بدهی فعاالن اقتصادی به بانکها ،قراردادهای بین بانک و مشتری را دور ریخته
و فقط مصوبات شورای پول و اعتبار را مالک قرار دهند .جالب اینجاست که در دعاوی حقوقی
همیشه معیار قضاوت قرارداد بین طرفین دعواست لیکن بانکهای کشور آن قدر قراردادهای یک
طرفه ،صوری و سفید امضاء از مشتریان گرفته اند که رئیس دستگاه قضا به جای آن که به قضات
توصیه کند که قرارداد را مالک قرار دهند ،تاکید می کند که قرارداد را مالک قضاوت قرار ندهند.
سوال اینجاست که پس بانک مرکزی و معاونت به اصطالح نظارت بر بانکها در این سالها چه
کرده است؟ ماجرای بانک مرکزی نیز آن است که :هر چه بگندد نمکش می زنند ،وای به روزی
که بگندد نمک! در شرایط خطیر کشور آنچه الزم است مدیریت حرفه ای ،کارآمد و غیر سیاسی
در بانک مرکزیســت که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور ،ضمن اعمال سیاست های
اصولی و ایجاد فضای امن برای توسعه فعالیت های تولیدی ،نظارت دقیق و قاطع بر عملکرد
بانکها داشته باشد .ولی در عمل شاهد آنیم که بانک مرکزی ما به ابزاری در دست دولت تبدیل
شده که در کمال عجز و ناتوانی اجازه می دهد دولت به جای جراحی اقتصادی به روزمرگی و
سیاست از این ستون تا آن ستون ادامه دهد .در بُعد نظارت بر عملکرد بانکها نیز به شیر بی یال
و دمی تبدیل شده که شبکه بانکی کشور به ویژه بانکهای به اصطالح خصوصی با تکیه بر مراکز
پیدا و پنهان قدرت کوچکترین توجهی به آن نداشــته و بدون در نظر گرفتن منافع ملی ،آینده
کشور را به چالش می کشند.
نکته دیگری که در صدور بخشــنامه رئیس قوه قضائیه باید مدنظر قرار گیرد آن است که چرا
باید قوه قضائیه وارد عمل شود؟ مگر شبکه بانکی کشور زیر مجموعه دولت نیست؟ پس چرا
هشــدارها و اعتراضات فعاالن اقتصادی طی چند سال اخیر کوچکترین اثری نداشته و کار به
جایی رســیده که رئیس قوه قضائیه عم ً
ال اعالم می کند که قراردادهای منعقد شده بین بانکها
و مشــتریان فاقد اعتبار بوده و نباید مالک قضاوت قرار گیرد .توجه داشته باشیم که تاکنون به
استناد همین قراردادهای بدون اعتبار تعداد زیادی واحدهای تولیدی به نابودی کشانده شده و
آن بخش از نقدینگی جامعه هم که هنوز از ترکیه سر در نیاورده ،جذب قمارخانه بورس شده
و اثری از توســعه فعالیت های تولیدی نیست .مخلص کالم اینکه با گذشت چندین سال از
لجام گسیختگی بانکهای کشــور و در پی عدم هر گونه اقدام موثر از سوی مراجع دولتی ،در
نهایت رئیس قوه قضائیه در اقدامی شجاعانه ولی دیرهنگام مراجع قضایی را به حمایت واقعی از
فعالیت های تولیدی دعوت کرده است .لذا باید دلمان را به ضرب المثل انگلیسی خوش کنیم
که می گوید Better late than never ،یعنی دیر بهتر است از هرگز .اما باید امیدوار باشیم
که علیرغم انفعال دولت در مقابله با اقدامات غیر قانونی بانکها با ورود قوه قضائیه به صحنه،
بخشی از اعتماد از دست رفته در فضای اقتصادی کشور بازیابی شده و فعاالن اقتصادی به ویژه
در بخش تولید و صنعت با اعتماد به نفس تمام به توسعه فعالیت های خود ادامه دهند تا از این
طریق حداقل بخشی از نقدینگی جامعه به جای ایجاد رشد اقتصادی در ترکیه و کانادا ،در مسیر
ایجاد اشتغال برای جوانان عزیز کشورمان قرار گیرد.
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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.

