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روزنامه

دوشنبه

نقد و تحلیل خبر

صفحه
براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا ،مهلت ثبتنام و پرداخت
تسهیالت به صاحبان کسبوکارهای به شدت آسیبدیده از کرونا و نیز
حوزههای گردشگری ،ورزش و جوانان ،فرهنگ و هنر و حمل و نقل
ریلی و هوایی به ترتیب تا پایان آذرماه و بهمنماه تمدید شد.
به گزارش ایرنا ،بانک مرکزی طی بخشنامهای تمدید مهلت ثبتنام
و پرداخت تسهیالت صاحبان کسبوکارهای به شدت آسیبدیده از
کرونا و نیز حوزههای گردشگری ،ورزش و جوانان ،فرهنگ و هنر
و حمل و نقل ریلی و هوایی را به بانکهای عامل ابالغ کرد.براساس

بخشنامه ابالغی بانک مرکزی ،مدت ثبتنام تا پایان آذرماه و مهلت
پرداخت بانکها تا پایان بهمنماه تمدید شده است.همچنین بانکها و
مؤسسات اعتباری حداکثر تا پایان بهمن ماه فرصت دارند تسهیالت
مذکور را پرداخت کنند .به گزارش ایرنا ،صاحبان مشاغل آسیبدیده
از کرونا در چهار رسته گردشگری ،فرهنگ و هنر ،حمل و نقل ریلی
و هوایی و ورزش و جوانان جهت ثبتنام و بهرهمندی از تسهیالت
حمایتی کرونا میتوانند به سامانه کارای وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به نشانی  https://kara.mcls.gov.irمراجعه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد؛

گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع
فع ً
ال  80در صد روستاهای کل کشور به طور کامل تحت پوشش اینترنت قرار دارند
تا سال  ،۹۲تنها  ۱۱درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار ایران به اینترنت متصل بودند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مطرح کرد؛

رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن)  ۳۵۷درصد
نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش
داشته است
اگر یک نفر غیرایرانی از ما سؤال
کند شما که خود را مسلمان و معتقد
به دین خدا میدانید چرا جرایم،
کجروی ها و زشتیهایی همانند
اختالس ،ارتشا ،اعتیاد به مواد مخدر،
چکهای برگشتی ،قتل ،خودکشی،
سرقت ،غش در معامله ،حرامخواری،
ربا ،عهدشکنی و بیوفایی ،بدقولی،
عدم تعهد به قولنامهها و قراردادها،
افشای اسرار شخصی و حریمشکنی،
بیاعتمادی ،طالق ،خیانت در امانت،
رانت و ویژه خواری ،تجسس در
امور دیگران ،شکستن حرمتها،
کمفروشی و گرانفروشی بیحساب
و کتاب ،توهین و افترا ،غیبت و
تهمت و  ...در جامعه شما بیشتر
از سایر کشورهاست ،چه جوابی
داریم؟!
متأسفانه روز به روز نسبت به
گذشته ،نه تنها این زشتیها و
بدیها و گناهان کمتر نمیشود بلکه
بر آنها افزوده میشود ،آنچنانکه
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور
گفته؛ اختالس  333درصد و ارتشا

 357درصد در شش ماه اول امسال
نسبت به سال گذشته افزایش داشته
است! حال این درصدها هم قطع ًا کل
اختالس و ارتشاها نیست بلکه آن
تعدادی است که کشف شده و به
احتمال قریب به یقین خیلی بیشتر
از این آمار ،مواردی است که به
اطالع مأمورین نرسیده و آنها از
آن بیخبرند .معمو ًال چهار عنصر
میتواند جلوی این بزهکاریها و
انحرافات را بگیرد:
-1اعتقادات واقعی و قوی یک ملت
 -2قوانین کارآمد و مورد پذیرش
مردم
-3وجدان اخالقی و انسانیت
 -4نظارت اجتماعی و رسانهای
اینکه چرا جامعه ما نتوانسته یا
نخواسته از این چهار عنصر برای
پاالیش و پاکسازی خود ،استفاده
کند باید مورد تحقیق و تحلیل و
چارهجویی قرار گیرد وگرنه میزان
سقوط ما در همه عرصهها به طرز
وحشتناکی ،افزایش یافته و بدخیم
خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان و استاد دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی:

علما و مراجع عظام اعتقادی به وجود طب اسالمی ندارند

رئیس مرکز تحقیقات سرطان و استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نسبت به از دست رفتن فرصت
طالیی درما ِن برخی بیماران سرطانی
به دلیل مراجعه به شارالتانهای طب
سنتی هشدار داد.
محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز
تحقیقات سرطان و استاد دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در
گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به
این سؤال که ریشه رواج طب سنتیِ
غیرعلمی چیست؟ گفت :طب سنتی
در اصل یک علم است و علمی است
که بیشتر در فاز حمایتی است و جزو
طب تکمیلی محسوب میشود .این
طب قادر به درمان قطعی بیماریهای
شناخته شدهای مثل سرطان نیست.
این حرف را متخصصان طب سنتی
هم بیان میکنند؛ بنابراین کسی که
بیماران را فریب میدهد که «من با
داروی طب سنتی سرطانت را خوب
میکنم ».جز شارالتانیسم چیزی
دیگری نیست.
وی افزود :علت گسترش اینگونه
رفتارها هم رعایت نکردن قوانین
است .طبق قوانین جمهوری اسالمی
مجوز درمان به کسی داده شده است
که درجه طبابت را از دانشگاه گرفته
باشد و پزشک باشد ،اما میبینیم،
غیرپزشکی که قدرت تشخیص ،تعبیر
و تعریف بیماریها مانند سرطان را
ندارد ،به بهانه درمان بیماران ،کار
خالف انجام میدهد.
اکبری در ادامه گفت :هفتهای حداقل
یک مورد بیمارانی را میبینم که
امکان درمان سرطان آنان بهراحتی
مقدور بوده است ،اما پس از چندین
ماه وقت صرف کردن و مراجعه
به افراد غیرپزشک و بهاصطالح
شارالتانها در حوزه پزشکی سنتی،
متأسفانه زمانی به ما مراجعه میکنند
که امکان خدمترسانی علمی را از
دست میدهند ،لذا رعایت نکردن

قانون عامل اصلی این اشکاالت است
و ساختارهای نظارتی هم قدرت
برخورد چندانی ندارند.
او افزود :ساختارهای نظارتی حتی
تکلیفشان هم روشن نیست ،یعنی
نه وزارت بهداشت و نه سازمان
نظامپزشکی قادر نیستند که رأس ًا
اقدام تعزیری انجام دهند .باید به قوه
قضاییه شکایت کنند و یک فرایند
طوالنی طی شود که با این ترتیب
نمیشود با یک اقدام فرهنگی مقابله
کرد؛ این هم دلیل دوم برای توسعه
اینگونه مسائل است.
او در ارتباط با پیشنهاد تأسیس
سازمان طب ایرانی اسالمی و نظام
طب مکمل در مجلس گفت :عدهای
از عزیزان در مجلس طرحی در این
زمینه نوشتهاند و عنوان طب اسالمی
را نیز به کار بردهاند و حتم ًا این
مجلس عالم ،قدرتمند و حزباللهی
ما چنین چیزی را قبول نخواهد
کرد ،چرا که ما این را بارها از
زبان علما و مراجع عظام شنیدهایم
که اص ً
ال طب اسالمی وجود ندارد
و تقریب ًا همه علما یا مراجعی که در
این زمینه مورد سؤال قرار گرفتند،
پاسخ دادند که چنین طبی وجود
ندارد و حتی در دارالحدیث تحقیقی
انجام شد که تعداد احادیث طب به
دست آمده حداکثر  ۶۰عدد بود که
آن  ۶۰حدیث نیز راهنماست .در
سیاستهای کلی سالمت و بیانات
مقام معظم رهبری هم چیزی تحت
عنوان «طب اسالمی» وجود ندارد.

و در  8سال گذشته به  80در صد رسید

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :روستاهای کل کشور تا پایان
سال آینده به طور کامل تحت پوشش اینترنت قرار میگیرند.
به گزارش ایرنا ،عیسی زارعپور ۸۸ ،باجه خدمات بانکی روستایی در مناطق
کم برخوردار  ۱۸استان را افتتاح کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره پوشش کامل روستاهای کشور
به اینترنت گفت :حدود  ۲۰درصدی که باقی مانده جزو نقاط سخت،
صعبالعبور و دورافتاده است.
زارعپور ادامه داد :در گذشته با ایجاد هر سایت حدود سه روستا تحت
پوشش قرار میگرفت ،اکنون برای این  ۵تا  ۶هزار روستای باقیمانده برای
هر روستا حداقل یک سایت باید احداث کنیم .گاهی نیز نیاز به سایت
واسط داریم.
وی افزود :در واقع تحقق اینترنت در این  ۲۰درصد باقیمانده از روستاها به
اندازه  ۸۰درصد روستاهایی که مجهز به اینترنت شدهاند زحمت دارد ،اما
بر اساس وعدهای که به نمایندگان مجلس دادهایم تا پایان سال  ۱۴۰۱شاهد
پوشش سراسری روستاهای باالی  ۲۰خانوار در سراسر کشور خواهیم بود.
به گزارش ایرنا سال  ،۹۲تنها  ۱۱درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار ایران
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از هر دری کالمی
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه:

ترکیه میخواهد ایران را دور بزند
دعوای اصلی کجاست؟

به اینترنت متصل بودند ،اما اکنون فاصله اندکی باقیمانده تا اتصال ۱۰۰
درصدی روستاهای باالی  ۲۰خانوار به اینترنت را جشن بگیریم.
توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مهمترین عوامل
گسترش عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی است .با اجرای پروژه
 ،USOگامهای بلندی در خصوص خدمترسانی به روستاها برداشته شد و
در کنار پوشش روستایی به دسترسی آنها به شبکه ملی اطالعات نیز توجه
ویژهای شده است.

روسیه اجازه ورود ایران به بازار گاز اوکراین را نمیدهد
یک کارشناس حوزه بینالملل انرژی گفت :در سال  1995زمان راهاندازی
خط لوله باکو -تفلیس-جیحان قرار بود  5درصد از این خط به ایران
اختصاص پیدا کند اما این سهم  5درصدی به دلیل تحریم به ترکها رسید
در حالی که ایران هم از نظر موقعیت جغرافیایی و هم امکانات بالقوه و
بالفعل این توان را داشت.
میرقاسم مؤمنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،درباره تأثیر اتفاقات
اخیر منطقه قرهباغ بر حوزه صادرات انرژی ایران اظهار داشت :ابتدا اینکه
بازتاب بحران اخیر قرهباغ و تغییرات جغرافیایی منطقه به ایران نیز منعکس
شد ،بعد از جنگ سال گذشته آذربایجان-ارمنستان و آزادسازی برخی
مناطق؛ این مسئله قابل پیشبینی بود که آذریها سعی خواهند کرد از این
پیروزی برای مسائل داخلی و خارجی خود استفاده کنند .اما اکنون موضوع
آذربایجان و قرهباغ به یک مسئله فرامنطقهای و بینالمللی تبدیل شده،
در واقع میتوان گفت که دو کشور ارمنستان و آذربایجان تصمیمگیر
نبودهاند .در بحران قرهباغ ،تبعات بعدی و در قرارداد بین روسیه ،آذربایجان
و ارمنستان قدرتهای بزرگتری نظر داشتند.
وی با اشاره به اهمیت تولید و انتقال انرژی از کشورهای حوزه خزر و
همچنین کانالهای ارتباطی به اروپا و جهان گفت :ما به دلیل سیاستهایی
که امریکا ،رژیم صهیونیستی و اروپا در تحریم ایران دنبال کردند تنها یک
مسیر ترانزیتی قابل اطمینان از طریق ارمنستان و از جلفا -ایران -دریای
سیاه تا اروپا داشتیم که بعد از وقایع اخیر قرهباغ دولت آذربایجان این
مسیر را به بهانه اینکه  24کیلومتر از آن از خاک این کشور عبور میکرد،
مسدود کرد .اکنون نیز موضوع فراتر از معادالت منطقهای شده است ،به
طوریکه شاهدیم ترکیه و پاکستان در حمایت از آذربایجان در منطقه مانور
نظامی اجرا کردند.
پاکستان در آذربایجان به دنبال چیست؟
این کارشناس بینالملل حوزه انرژی با طرح این سؤال که پاکستان در
آذربایجان دنبال چیست؟ گفت :سیاست این کشور مقابله با هند است،
زیرا هندیها در چابهار برای راه ابریشم سرمایهگذاری کردهاند تا از ایران
عبور کرده و از قفقاز به اروپا میرسند ،این موضوع میتواند بندر گوادر
پاکستان را تحتتاثیر قرار دهد ،به همین جهت پاکستان در ساختار قدرت
افغانستان و آذربایجان اعمال نفوذ میکند و از سوی دیگر ترکیه نیز
بشدت به دنبال ایجاد داالنی بین ترکیه-نخجوان و ارمنستان به باکو است،
اگر این داالن راهاندازی شود در واقع هم ایران را محدود میکند و هم
اینکه انرژی و کاالی خود را راحتتر منتقل کرده و ساالنه میلیونها
دالر سود کسب میکند ،ضمن اینکه در تحریمها علیه ایران نیز استفاده
خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی پشت صحنه تحریم ایران در مسیر شمالغرب
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی پشت صحنه تحریم ایران در مسیر
شمالغرب از طریق ترکیه ،آذربایجان و ارمنستان قرار دارد ،خاطرنشان
کرد :بعد از فروپاشی شوروی سابق شاهد بودیم که شرکتهای نفتی رژیم
صهیونیستی به بهانه حمایت از اقلیت یهودی در آذربایجان در خزر حضور
دارند و هم در اقتصاد ،سیاست و کشاورزی و هم در حوزه انرژی جامعه
آذری نفوذ کردند و شرکتهای این رژیم نیز در استخراج و انتقال نفت
آذربایجان فعال هستند.
مؤمنی تصریح کرد :ترانزیت انرژی از ایران به ارمنستان و یا از ارمنستان
به گرجستان مسئلهای است که دولتهای ترکیه ،آذربایجان و رژیم
صهیونیستی سعی دارند از آن به بهانه جادهای که از خاک آذربایجان عبور
میکند ،جلوگیری کنند ،البته ارمنستان نیز به دنبال یک راه جایگزین است
تا نیازی به این خط نباشد ،اما مسئله فراتر از این موضوع است و ما با بحران
جدید در حوزه قفقاز روبرو هستیم.
اسرائیل در پی کنترل امنیت انرژی منطقه است
وی با اشاره به حضور رژیم صهیونیستی در خلیجفارس خاطرنشان کرد:
اکنون این رژیم با اکثر کشورهای حوزه خلیجفارس قرارداد بسته و
یا اینکه در منطقه اربیل در شمال عراق ائتالفی برای صلح ایجاد کرده
است ،حضور پاکستان کنار ترکیه و آذربایجان نیز حلقه اتصالی بین
آذربایجان و افغانستان را تکمیل میکند ،چراکه پاکستان هم از طالبان
حمایت میکند و هم اینکه نیروی نظامی این کشور در آذربایجان
حضور دارد ،یعنی پاکستان نیز حلقه اتصالی بین سرزمینهای شرقی ایران
میشود.
موضوع دیگر استقرار پایگاههای اسرائیلی در مناطق آزاد شده اخیر است
که نشاندهنده تالش اسرائیل برای بدست گرفتن امنیت انرژی منطقه است
و نهایتا موضوع بر سر امنیت و استخراج انرژی است که سیستمهای امنیتی
اسرائیل در نظر دارند از طریق آذربایجان و ترکیه با تحت فشار قرار دادن
ایران و ارمنستان حضور ایران را کمرنگ کنند.

این کارشناس حوزه بینالملل انرژی بیان داشت :موضوع مهم دیگر راه
ابریشم است که هندیها در بندر چابهار روی آن سرمایهگذاری کردهاند
و پاکستان قصد دارد با ایجاد مانع در قفقاز از مسیر ترانزیتی هند در راه
ابریشم به حوزه دریای سیاه و کریدور شمال به جنوب جلوگیری کند،
درواقع اسالمآباد به دنبال مانعتراشی علیه هند در بخش ایران و قفقاز است،
در چنین شرایطی جمهوری آذربایجان بازیچه شده ،یعنی در حوزه انرژی و
امنیت قفقاز از سوی رژیم صهیونستی تهدید شده که افکار عمومی جامعه
جهانی را علیه ایران تحریک کند تا در جدال پرونده هستهای از آب
گلآلود ماهی بگیرد.
حضور پاکستان و ترکیه در حوزه خزر تهدید بزرگی برای کشور ماست
وی تأکید کرد :اگر سیاست خارجی ما در این مسئله فعالتر عمل نکند،
این مسئله بازتابهای حقوقی زیادی داشته و ممکن است فرصتهایمان
را از دست بدهیم ،چراکه حضور پاکستان و ترکیه در حوزه خزر تهدید
بزرگی برای کشور ما خواهد بود ،زیرا اکنون اسرائیل سعی دارد مناقشات
خود با مقاومت را به مرزهای ایران کشانده و بحران ترانزیت ،انرژی و
قومیتی و زبانی ایجاد کند.
به طوری که سفیر رژیم صهیونیستی در آذربایجان در سناریویی از پیش
طراحی شده در منطقه یهودینشین آذربایجان سخنرانی میکند تا ایران را
وارد مقوالت امنیتی با همسایگان شمالغرب کند و از این طریق به ایران
و ارمنستان جهت ایجاد کریدور ترانزیتی ترکیه -نخجوان -باکو و ارتباط
زمینی آذربایجان و ترکیه فشار وارد کنند ،در واقع مانع ارتباط زمینی ایران
و ارمنستان و کریدور جنوب به شمال شوند.
امکان سواپ و صادرات گاز به گرجستان و اوکراین را داریم
مدیر موسسه مطالعات بینالمللی چشمانداز ابزار نوین در ادامه درباره برنامه
سواپ برق و گاز با ارمنستان نیز گفت :ما به ارمنستان گاز صادر و برق
وارد میکنیم و از طریق این کشور امکان سواپ و صادرات گاز به
گرجستان و اوکراین را نیز داریم اما موضوع بیزنس پشت صحنه مسائل
سیاسی و امنیتی است ،یعنی موضوع فقط برق و گاز نیست تغییر معادالت
منطقه است که روسیه بعنوان بزرگترین تولیدکننده گاز جهان با همین
اهرم اروپا و اوکراین را تحت فشار قرار داده و اجازه نمیدهد ایران
جایگزین شده و دست روسها را از این ابزار فشار کوتاه کند.
از سوی دیگر امریکا و اسرائیل هم نمیخواهند ایران صادرکننده گاز
باشد زیرا هرگونه تحرک ایران در صادرات گاز ،نفت و یا محصوالت
استراتژیک به نوعی دور زدن تحریم و نقشآفرینی و ایجاد وابستگی از
سوی ایران است.
سهم  5درصدی ایران در خط لوله باکو -تفلیس-جیحان به ترکها رسید
وی خاطرنشان کرد :در سال  1995زمان راهاندازی خط لوله باکو -تفلیس-
جیحان قرار بود  5درصد از این خط به ایران اختصاص پیدا کند اما این
سهم  5درصدی به دلیل تحریم به ترکها رسید در حالی که ایران هم
از نظر موقعیت جغرافیایی و هم امکانات بالقوه و بالفعل این توان را
داشت.
مؤمنی یادآور شد :در هرحال ما وارد یک مقوله بحرانسازی میشویم
که بازیگران آن ارمنستان و آذربایجان نیستند زیرا دولت آذربایجان نه
به لحاظ جمعیت و نه استراتژی در حدی نیست که با ایران مقابله کند
حتی پدر الهام علیاف هم که قدرتمندتر بود هیچگاه در قبال ایران موضع
نگرفت.
بنابراین واضح است که سیاست امروز رئیسجمهور آذربایجان بر اساس
توافق پنهان با امریکا ،اسرائیل و روسیه است که اگر ما نتوانیم بخوبی
سیاستگذاری کنیم و دستگاه دیپلماسی و میدان ما بهسرعت اقدامی نداشته
باشد منافع ما در خطر میافتد و اگر مسیر ارمنستان را هم از دست بدهیم
عم ً
ال حلقه تحریم علیه ما کامل میشود ،چراکه نه میتوانیم با کشورهای
جنوب خلیجفارس کار کنیم؛ در غرب کشور ،عراق تحت نفوذ امریکا
است ،تکلیف پاکستان و افغانستان هم که مشخص است و این میتواند در
توسعه اقتصادی کشور ما تأثیرگذار باشد.

بیانیه قدردانی نمایندگان مجلس از برگزاری
رزمایش صلح فاتحان خیبر:

تغییرات در مرزهای کشورهای

همسایه و منطقه ،خط قرمز ایران است

