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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

برای یک کشــور »تحریــم زده«، 
هــراس دوران پســاکرونا، کمتــر از 
دوران کرونایی نیست. سایر کشورها 
می توانند امیدوار باشند که پس از غلبه 
بر کووید 19، خودشان را جمع و جور 
کنند، خسارات این روزهای زیانبار را 
جبران کنند، بورس هاشــان را دوباره 
سرپا کنند و اقتصادشــان را با کمک 
دیگر کشــورها به روزگار خوش خود 

بازگردانند. 
اما برای یک کشور تحریم شده، همه 
چیز به همین خوبی و خوشی نخواهد 
بود؛ برای کشوری که به سبب تحریم ها، 
دیگر کشــورهای جهان فاصله ایمنی 
خود را با آن حفظ می کنند تا مبادا آنها 

نیز گرفتار تحریم های ترامپی شوند. 
همه مصائب کرونایی ما 

در این شرایط تکلیف ایران چیست؟ 
این روزهــا که کرونا خــود را در ایران 
پخش کرده، چهره کریه تحریم بیش 
از پیش خود را نشان داده است. گذشته 
از محدودیت های دارویی و پزشــکی 
و بهداشــتی، آن مختصر خونی که در 
رگ های اقتصادی جریان داشــت نیز 

خشک شده است. 
صادرات و واردات تحت الشعاع کرونا 
مختل شده اند، کسب و کارها بیش از 
پیش زیر چنگال ورشکستگی می روند، 
بازار طال و ارز و بورس بعد از تحریم حاال 
از کرونا زخم می خورند و به همه اینها 
اضافه کنید نفتی را که 30 دالر شــده 
است! در این شــرایط درخواست های 
بسیاری به ســوی دولت گسیل شده 
اســت که معافیت مالیاتی بدهد، آب 

و برق و گاز را دســت کم بــرای چند 
ماه رایگان کند، خسارت مشاغلی که 
متضرر شده اند را جبران کند و مطالباتی 
از این دست که همگی بار مالی دارد؛ آن 
هم  از دولتی کــه قبل از کرونا، کمرش 

زیر بار تحریم خم شده بود.
ایران این روزها را هم از جیب خرج 
خواهد کرد، اما چند صبــاح دیگر در 
دوران پساکرونا، آن هنگامی که تتمه 
جیب هم خالی بشــود، بــا زیان های 
ســنگین کرونا چه خواهد کرد؛ شاید 
نگرانی از همــان ایام اســت که علی 

الریجانی را دست به قلم کرده است. 
درخواست رفع سریع »همه« 

تحریم ها
او دیروز در نامه هــای جداگانه به 
اتحادیه مجالس پارلمانی آســیایی و 
روسای مجالس کشــورهای مختلف 
خواســتار مداخله جهانی بــرای لغو 
تحریم های ضدانسانی در بحران کرونا 

شد.
در بخشی از نامه الریجانی به خانم 
گابریال کوئباس بارون، رئیس اتحادیه 
جهانی بین المجالس با اشاره به شیوع 
کرونا و مبارزه ایران با آن، آمده اســت: 
»باعث تاسف اســت که در این شرایط 
بسیار حســاس که جمهوری اسالمی 
ایران به شــدت در صــف اول مبارزه 
گسترده برای محو این ویروس با هدف 
کاهش آالم انسانی ناشی از شیوع این 
بیماری می باشد، به طور سیتماتیک در 
معرض تحریم های یکجانبه مستقیم و 
غیرمستقیم غیرانسانی ایاالت متحده 

آمریکا قرار گرفته است.«
او در بخــش دیگــری از نامه خود 
نوشته است: »این انتظار عالی اکنون 

وجود دارد که اتحادیه هم صدا با جامعه 
بین المللی، بدون هیچ ابهامی و مبتنی 
بر مواضع اصولی خود، به طور یکپارچه 
خواستار رفع سریع همه تحریم های 
مســتقیم و غیرمســتقیم از جمله 
تحریم های پزشــکی ایاالت متحده 
امریکا علیه مردم جمهوری اســالمی 

ایران شود.«
اما آیا از ایــن نامه نگاری ها کاری 
برخواهد آمد و آیا این نامه ها اساســا 
منجر به شکل گیری اجماعی جهانی 
در حمایــت از ایران خواهند شــد؟ 
صبــاح زنگنه، کارشــناس مســائل 
بین الملل در این باره به ایســنا گفته 
اســت: »کنگره آمریکا عضو اتحادیه 
جهانــی بین المجالس اســت و نامه 
آقای الریجانی از این منظر که صدای 
ایران را به گوش مقامــات آمریکایی 
می رساند می تواند موثر باشد. عالوه بر 
این کشورهای عضو اتحادیه می توانند 
از ایــن طریق برای رفــع تحریم های 
آمریــکا علیه ایران در شــرایط فعلی 

رایزنی کنند.«
او ادامــه داده اســت: »در 

حال حاضر کشورهای دیگر 
هم اگر بخواهنــد به ایران 
کمک کنند باید تجهیزات 
را به ایران بفروشند که در این 

صورت امکان بانکی و 
مالی آن فراهم نیست. 
اکنون که ایــن نامه 
از ایران ارسال شده 
همه کشــورهای 
عضــو اتحادیــه 
می توانند آن را در 

چرخه اداری 

خود عملیاتی کنند و این درخواست 
جمعی را از آمریکا داشته باشند که با 
لغو بخش هایی از تحریم ها، ایران بتواند 
به طور مســتقیم با منابع مالی که در 
بانک های خارجی دارد اقدام به خرید 

اقالم پزشکی و دارویی کند.«
ایران بحران کرونا را پشت سر 
می گذارد، اما بحران اقتصاد را ...

هرچند که از نیازهــای دارویی و 
تجهیزات پرشــکی در حال حاضر به 
عنوان اولویت ایران یاد می شود؛ 
اما بــا عنایت بــه آنچه در 
ابتــدای این گــزارش 
آمد، آســیبی که کووید 
19 دارد به اقتصاد ایران 

می زند، کمتر از وجه مرگبارش برای 
نوع بشر نیست. 

این آســیب ایران را در تالش برای 
لغو تحریم ها مصمم تر می کند؛ به ویژه 
که در زمینه امکانات پزشکی و دارویی 
کشور ما تا حدی می تواند گلیم خود را از 
آب بیرون بکشد، اما در حوزه اقتصادی 

کار بسیار دشوار است. 
روز گذشته ســفیر ایران در مسکو 
خبر داد که این کشــور 50 هزار تست 
تشــخیص کرونا را تحویــل نماینده 
سفارت ایران در مســکو داده است و 
این تجهیزات بدون فــوت وقت و در 
کوتاه ترین زمان ممکــن راهی ایران 

خواهد شد. 
چیــن نیــز تاکنــون چندیــن 
محمولــه کمک های اهدایــی برای 
مقابله با کرونا به ایران فرستاده است. 
سرکنســولگری ایران در شانگهای 
دیروز از ارسال محموله جدیدی خبر 
داد و گفت: »کمک های اهدا شــده به 
سرکنســولگری جمهوری اسالمی 
ایران در شــانگهای به میزان 1۶00 
کیلوگرم در روز دوشنبه 19 بهمن ماه از 
طریق هواپیمای باری ماهان به تهران 

ارسال شد.«
به گفتــه سرکنســولگری ایران 
این کمک هــا شــامل داروهای طب 
سنتی چین برای مقابله با کرونا، لباس 
محافظ، ماســک، کیت تشــخیص و 
محافظ صورت اســت که در بین این 
اقالم، داروهای اهدا شــده از ســوی 
شرکت جینگ هوا به ارزش 700 هزار 
یوان است که در درمان کرونا ویروس 

در چین مورد استفاده قرار می گیرد.
عالوه بر این دو متحد ایران، رئیس 
هیأت اعزامی سازمان بهداشت جهانی 
نیز که بعد از فراگیری کرونا در ایران به 
کشورمان آمد، یکشنبه هفته جاری 
به تاثیر تحریم ها در کمک رســانی به 
ایران اشــاره کرد و در عین حال گفت: 
»بهداشت جهانی در کمک ر سانی های 
خــود وارد بــازی سیاســی تحریم 

نمی شود.«
او همچنین خبر داد که این هیأت 
در ابتــدای ورود به ایــران هفت تُن 
ملزوماتی که می تواند به پیشگیری از 
کرونا کمک کند، شــامل دستکش و 
ماسک و لباس ایزوله همراه خود آورده 

و تحویل وزارت بهداشت داده است. 
ریچارد برنــان اضافه کــرد که با 
همکاری شــرکت معتبری در آلمان، 
110 هزار کیت آزمایــش در اختیار 
وزارت بهداشت ایران قرار می گیرد و 
تجهیزات حفاظتی نیز به زودی ارسال 

می شود. 
عالوه بر این اخبــار، عباس 

موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
نیز همین چند روز پیش اظهار کرد که 
ایران بدون کمک آمریکا موفق شــده 
بخش قابل  توجهی از نیازهای دارویی 
و بهداشــتی کشــور را با کمک سایر 

کشورها تامین کند. 
سالی سخت تر از سخت

بدین ترتیب به نظر می رسد که ایران 
بتواند تا پایان خروج کرونا از کشــور، 
تا حدودی از عهده تامیــن ملزومات 
پزشکی بربیاید، اما واقعیت این است 
که از نظــر اقتصادی، جیــب ایران در 
دوران پساکرونا خالی تر از قبل خواهد 
بود و همین امر سال آینده را سخت تر 
از سخت خواهد کرد؛ به ویژه آنکه دقیقا 
مشخص نیست این میهمان ناخوانده 
دقیقا کی بار خود را ببندد و از ایران برود؛ 

یک، دو، سه یا چهار ماه دیگر؟
حال باید دید که موضع کشورهای 
جهان در این شرایط در برابر تحریم های 
آمریکا علیه ایران چه خواهد بود. هرچند 
که به نظر نمی رسد واکنش ها متفاوت از 

قبل باشد. 
محمدجــواد ظریف، وزیــر امور 
خارجه کشورمان اوایل هفته جاری در 
حساب توئیتری خود نوشت: »دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریکا به 
شــکل بدخواهانه فشــار تحریم های 
»غیرقانونی« را جهــت خالی کردن 
منابع مــورد نیاز ایران بــرای مقابله با 
ویروس »کووید 19« شدت می دهد، 
در حالی که شهروندان ما به دلیل این 

بیماری در حال مرگ هستند.«
او ادامــه داد: »جهان بیــش از این 
نمی توانــد مقابل تعویض تروریســم 
اقتصادی آمریکا با تروریســم پزشکی 

این کشور سکوت کند.«
توئیت وزیر خارجــه نیز مانند نامه 
رئیس مجلس، حاوی این پیام است که 
کشورهای جهان در برابر تحریم های 
آمریکا علیه ایران بایستند؛ اما تجربه 
ایــن دو ســال تحریم نشــان داد که 
کشــورها قطعا در این رابطه مبتنی بر 

مصالح ملی خود رفتار خواهند کرد. 

نامه نگاری های الریجانی برای برداشتن تحریم های ایران؛

تمهیداتی برای روزگار سخت»پساکرونا«

خبر

نماینده مردم تهران با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا، عادی نمایی کشــور را بزرگترین خطای 
مدیریتی دانســت و گفت: در حالی که هر روز با 
ابعاد تازه ای از بحران مواجه می شــویم، توصیه 
عادی کــردن ســاعات کار ادارات و غیره کامال 

غلط است.
محمدرضا نجفی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: چه طور بدون تعطیل کردن ادارات از مردم 
می خواهیم در خانه بمانند؟ این نه تنها غلط است، 

بلکه مرجعیت و اقتدار ســتاد ملی را هم کاهش 
می دهد؛ همچنین وضعیت دادگاه ها و محاکم.

وی افزود: آقای دکتر نمکــی باید قاطعانه و 
اســتوار مطابق تکالیف حرفه ای و وجدانی، در 
برابر این قبیل فشارها ایستادگی کند و به عنوان 
دبیر ستاد ملی به آقایان روحانی و رئیسی دستور 
تعطیلی محاکم و ادارات را  در اسرع وقت ابالغ کند؛ 
حفظ سالمت مراکز تجمعی مانند پادگان ها و مقر 
نیروهای امنیتی- انتظامی بسیار مهم است، ایزوله 

سازی یا چاره اندیشی برای جلوگیری از آلودگی 
این مراکز بسیار با اهمیت است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشــاره به 
سخنان اخیر وزیر بهداشــت درباره خیز دوباره 
کرونا، گفت: باید منتظر ایــن خیزها بود؛ وقتی 
مبتالیان را قرنطینه نکنیم، آزادانه می چرخند 
و ویروس را منتشر می کنند. در چنین شرایطی 
معلوم است که ما هر لحظه باید منتظر گسترِش 
ابتال باشیم، دو هفته، ســه هفته، یا یک ماه بعد، 

مگر ما نقشه شــیوع بیماری را داریم که بتوانیم 
پیش بینی کنیم؟

وی درباره این که برخــی معتقدند قرنطینه 
دیگر فایده ندارد، چون تمام استان ها درگیر مساله 
شده اند، گفت: این حرف بسیار بی اساسی است، 
ما درباره یک بالی قابل شیوع و گسترش صحبت 
می کنیم؛ مثل جنگ نیست که بگوییم مثال فالن 
شهر سقوط کرد، االن پرریســک های آن شهر 
مهم اند. این گونه نیست که اگر در شهرستانمان 

5 مورد پیدا شد بگوییم شهر آلوده شد و تمام؛ در 
اینجا فرد فرِد افراد و خانواده ها برای ما مهم هستند، 
نه تقسیمات کشوری و جغرافیایی با عنوان شهرها، 

اینجا واحد سنجش، فرد و خانواده است نه شهر.

نجفی با اشاره به شیوع کرونا:

چه طور بدون تعطیل کردن ادارات از مردم می خواهیم در خانه بمانند؟
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سخنرانی نوروزی مقام معظم 
رهبری در مشهد برگزار نخواهد شد

دفتر مقام معظم رهبری در اطالعیه ای اعالم 
کرد مراسم سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
که همه ساله در روز اول ســال نو در حرم مطهر 
رضوی برگزار می شد، امسال به علت توصیه های 
بهداشــتی برای جلوگیری از گسترش بیماری 
ناشــی از ویروس کرونــا برگزار نخواهد شــد و 

معظم له به مشهد مقدس سفر نخواهند کرد.
    

روحانی به استانداران قم، گیالن و مازندران 
تاکید کرد؛

پیش بینی دقیق وضعیت 
استان ها در تعطیالت عید

حسن روحانی، رئیس جمهور در تماس تلفنی 
با استانداران اســتان های قم، گیالن و مازندران 
ضمن دریافت گــزارش آخریــن وضعیت این 
اســتان ها از نظر مقابله با ویروس کرونا و درمان 
مبتالیان، بر ضرورت اجرای جدی، دقیق و همراه 
با قاطعیت کلیه پروتکل ها و تصمیمات ســتاد 
ملی مقابله با کرونا به ریاســت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی تاکید کرد. وی به این 
استانداران دستور داد که پیش بینی های الزم  در 
مورد وضعیت استان خود در ایام عید را به صورت 
دقیق انجام داده و درصورت لزوم از ورزشــگاه ها 
و اماکن مسقف به عنوان نقاهتگاه برای بیماران 

استفاده کنند.
    

رئیس ستاد انتخابات کشور:
احتمال برگزاری مرحله دوم 
انتخابات مجلس در شهریور

جمال عرف، رئیس ســتاد انتخابات کشور در 
گفتگو با مهــر درباره زمان برگــزاری مرحله دوم 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس، گفت: اگر شرایط 
کنترل کرونا به سمت مدیریت و عادی سازی باشد، 
انتخابات در همان زمان اعالمی یعنی ۲9 فروردین 
سال آینده و در 11 حوزه انتخابیه برگزار می شود، اما 
اگر وزارت بهداشت به ما بگوید که به صالح نیست، 
ما در یک ماه آینده با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم 
کرد و روی زمان برگزاری توافق می کنیم. وی افزود: 
یکــی از زمان هایی که ما پیشــنهاد خواهیم کرد 

شهریور ماه است.
    

وزیر خارجه انگلیس: 
نمی توانیم شاهد دستیابی ایران 

به سالح هسته ای باشیم
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه العربیه، 
دومینیــک راب، وزیر امور خارجــه انگلیس در 
گفت وگویی اختصاصی با این شکبه درباره کاهش 
تعهدات برجامی ایران گفت: مــا می خواهیم از 
اهرم دیپلماسی استفاده کنیم و شاهد این باشیم 
که ایران به پایبندی به تعهداتش بازگردد اما اگر 
ایران به گونه ای معین از اصول قوانین بین المللی 
یا توافقی که انجام داده اســت]توافق هسته ای[ 
پیــروی نکند، آن کشــور را مســئول خواهیم 
دانســت. او افزود: اروپایی ها و آمریکای شمالی 
پیام روشــنی در این باره دارند: مــا نمی توانیم 
شاهد آن باشیم که ایران به تسلیحات هسته ای 

دست پیدا کند.
    

ادعای عربستان:
ایران عامل شیوع کروناست!

به گزارش ایلنا بــه نقل از واس، عربســتان 
ســعودی بار دیگر ایران را متهم به اشاعه کرونا 
کرد. شورای وزرای ســعودی مدعی شد: »ایران 
شرایط ورود شــهروندان عربســتانی را فراهم 
کرده و بدون مهر کردن گذرنامه هایشان آنان را 
می پذیرد و این موضوع برای سالمت افراد بسیار 
خطرناک اســت. این چنین اقداماتی از ســوی 
ایران، تالش های بین المللی برای مقابله با کرونا 
را با مشکل مواجه کرده است . در واقع ایران عامل 

شیوع کرونا است.«
    

سفارت ایران در امارات:
امارات مجوز پرواز تا اول 

فروردین ۹۹ به ایران را صادر کرد
ســفارت ایران در امارات متحــده عربی در 
حســاب کاربری خــود در توئیتر نوشــت: »با 
همــکاری وزارت خارجه امــارات عربی متحده 
و هماهنگی هــای بــه عمل آمده از ســوی این 
ســفارتخانه و وزارت امــور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران بــا جهــات ذیربط، ســازمان 
هواپیمایی کشور امارات مجوز پرواز تا تاریخ اول 
فروردین ماه 1399 )۲0 مارس ۲0۲0( به ایران را 
صادر کرده است.« گفتنی است، با شیوع بیماری 
کرونا، هواپیمایی امارات تمامی پروازهای خود 
به مقصد و یا از مبدا ایــران را به مدت یک هفته 

لغو کرد. 

درخواست های بسیاری 
به سوی دولت گسیل شده 

است که معافیت مالیاتی 
بدهد، آب و برق و گاز را 

رایگان کند، خسارت 
مشاغلی که متضرر شده اند 
را جبران کند و مطالباتی از 
این دست؛ آن هم  از دولتی 
که قبل از کرونا، کمرش زیر 

بار تحریم خم شده بود

به نظر می رسد که ایران 
بتواند تا پایان خروج کرونا از 

کشور، به کمک دوستانش 
تاحدودی از عهده تامین 

ملزومات پزشکی بربیاید، 
اما واقعیت این است که از 

نظر اقتصادی، جیب ایران 
در دوران پساکرونا خالی تر 

از قبل خواهد بود 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: مجمع، با 
اصالح مهلت و مواعید مصوبه آذرماه خود، تســویه بدهی 

بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد 99 به تعویق انداخت.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی با اشاره به تاخیر بانک 
مرکزی در ابالغ دستورالعمل اجرایی، مصوبه مجمع و تاثیر 
محدودیت های احتیاطی اعمال شــده در موضوع شیوع 

بیماری کرونا بر اقتصاد و کســب و کارها، بر لزوم همراهی 
نظام بانکی با بدهکاران و تعویق سررسید وام ها تاکید کرد.

وی در خصوص تقاضای استفســاریه مجلس شورای 
اسالمی از مجمع پیرامون طرح دو فوریتی تسهیل تسویه 
بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، گفت: مجمع با تفسیر 
مصوبه خود مهلت پایان تسویه را پایان خرداد ماه اعالم کرد.

رضایی در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: نظر 
تفسیری مجمع تشــخیص مصلحت نظام به شرح زیر به 

مجلس ابالغ شد: »با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع 
و تبصره ماده واحده این قانون، مهلــت الزم برای مراجعه 
مشموالن مصوبه یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری، 
از زمان صدور دســتورالعمل بانک مرکزی قریب ســه ماه 
تشخیص داده شــده بود؛ لذا مهلت مذکور تا پایان خرداد 

1399 ادامه خواهد داشت.«
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بیستم آذرماه139۸ 
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را 
با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصالحاتی به تصویب 

رساند.

مجمع تشخیص تصمیم گرفت؛

تعویق تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان خرداد


