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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بهروز حاجی تهرانــی، مدیرعامل 
شــرکت دانش بنیان »پیشــتاز طب 
زمان« 10 روز پیش، با اشاره به کیت های 
تشخیص کرونا که این شرکت ساخته، 
گفت: »هنوز بســیاری از کشورهای 
توســعه یافته اروپایی نتوانسته اند این 
کیت تشخیصی را بســازند و خواستار 

خرید از ما هستند.«
همــان زمــان عباس موســوی، 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
صفحه توئیتری خود با اشاره به دستور 
محمدجــواد ظریف بــرای صادرات 
دستگاه ها و تجهیزات مرتبط با ویروس 
کرونا به کشــورهای جهان، نوشــت: 
»ایران همچنان دســتگیر و یاری گر 
ملت های نیازمند این تجهیزات خواهد 

بود.«
این دقیقا همان تصویری است که 
ایــران می خواهد از خود نشــان دهد؛ 
تصویر یک »تاجر خوشنام« که کاالیی 
کمیاب را می فروشد؛ تاجری که به علم 
مورد نیاز برای ساخت ملزومات مقابله 
با بیماری مخوف کرونا مسلح است و در 
عین حال آنقدر خیرخواهی دارد که آن 

را با دیگر کشورهای جهان به اشتراک 
خواهد گذاشت. 

محموله ای که به آلمان رسید
اکنون حدود دو هفته است که اخبار 
مرتبط با صادرات کیت های تشخیصی 
کرونا به گوش می رســند. هفته پیش، 
حســن روحانی، رئیس جمهوری به 
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری دستور داد تا »شرایط 
را برای تولید بیــش از پیش کیت های 
تشخیص کرونا در راستای تامین نیاز 
داخلی و صــادرات آن به کشــورهای 

متقاضی خرید فراهم و تسهیل کنند.«
چند روز بعد، مهــدی قلعه نویی، 
رئیس مرکز تعامالت بین المللی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر 
داد که هشت کشور متقاضی کیت های 
ایرانی تشخیص کرونا هستند. پاکستان، 
فیلیپین، هند، نیجریه، گرجستان، قطر، 
ارمنستان و ســوریه، هشت کشوری 
بودند که وی بــه آنها اشــاره کرد و در 
عین حال افزود: »در تالش هســتیم تا 
دولت ترکیه را هم به خرید کیت های 
تشخیصی کرونای دانش بنیان ها ترغیب 
کنیم.« پیش از او نیز عباس موسوی، 
ســخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد 

که ایران اخیرا به نشــانه همبستگی، 
اقالم درمانی و پزشــکی به سه کشور 
افغانستان، لبنان و آلمان ارسال کرده 

است.
کشورهای اکوادور، برزیل و اسپانیا 
و کشــورهای آفریقایی نیز در لیست 
متقاضیــان کیت های ایرانــی دیده 

می شوند. 
دیروز هم سخنگوی گمرک ایران 
خبر داد که محموله شامل 200 ست 
از کیت های تشخیص کرونا که توسط 
متخصصان ایرانی ساخته شده ا  ند، به 
آلمان رسیده اســت. به گفته روح اهلل 
لطیفی ایــن محموله بــرای 20 هزار 
تست تشــخیصی بیماری کرونا قابل 

استفاده است.  
 آیا کیت های ایران  

کیفیت مطلوب دارند؟
شــرکت های دانش بنیان داخلی 
ســازنده این کیت ها اعالم کرده اند که 
ظرفیت بسیار باالتری در تولید انبوه و 
صادرات آن به کشورهای جهان را دارند 
و مسئوالن نیز در دیپلماسی اقتصادی 
خود با دیگر کشــورها، بــه دنبال داغ 
کردن بازار این محصوالت تازه هستند؛ 
اما برخی از رسانه های خارجی با دروغ 

خواندن اخبار تقاضای دیگر کشورها 
برای خرید کیت های ایران، کیت های 
ایرانی را بی کیفیت و فاقد اســتاندارد 
معرفی کرده و حتی اشاره می کنند که 
کشوری با توانایی های فنی آلمان، نیازی 

به تولیدات ایران ندارد.
شرکت های دانش بنیان ایرانی که 
این کیت ها را ساخته اند می گویند سه 
نوع کیت ارزان قیمت را با شناسایی سه 
ژن از چهار ژن کووید 19 ساخته اند و ژن 
چهارم را نیز به زودی شناسایی خواهند 
کرد. این کیت هــا از نوع ســرولوژی 
هســتند و همیــن امر دســتاویزی 

 شــده برای بی کیفیت خوانــدن آنها.
در ایران علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو 
پاســتور ایران روز سه شنبه درباره این 
موضوع گفــت کــه »قطعی ترین راه 
تشــخیص ویروس کرونا، تست های 
مولکولی )PCR( اســت و تست های 
آنتی بادی یا سرولوژی ارزش تشخیصی 
ندارند و فقط مواجهه افراد با این ویروس 

را در گذشته نشان می دهند.«
او در عین حال دربــاره فروش این 
کیت ها به آلمان توضیح داد: »در آلمان 
کیت های سرولوژی در سه جا استفاده 
می شود. اول برای کسانی که به انتقال 
خون برای اهدای خون مراجعه می کنند 
و دوم برای مناطق خاصی از کشور و سوم 

برای مطالعه زمان بندی شده است.«
رئیس انستیتو پاستور ایران ادامه داد 
که »وقتی آلمان از ما کیت می گیرد به 
این دلیل است که خودش نمی خواهد 
تولید کند و فقط بــرای مطالعات نیاز 

دارد.«
بدین ترتیب پیداست که این کیت ها 
گرچه از نوع مولکولی نیستند و ارزش 
تشخیصی ندارند؛ اما در موارد دیگر قابل 
استفاده بوده و از این رو مشتریان خود را 

پیدا خواهند کرد.
مولود »اقتصاد کرونایی«

شــاید بتوان گفت مهمترین دلیل 
برای بازاریابی ایــن کیت ها، »اقتصاد 
کرونایی« است. با ظهور کرونا، اقتصاد نیز 
ابعاد تازه ای پیدا کرده که تولیدات مقابله 
با کرونا نیز یکی از همان ابعاد اســت؛ 
به ویژه آنکه آنطور که پیداســت کرونا 
ماندگار است و »پساکرونایی« دست 
کم به این زودی ها وجود نخواهد داشت.

این شــرایط تازه می تواند محملی 
برای شناســایی نیازهای تــازه بازار و 
فعالیت های اقتصــادی مبتنی بر آن 

باشد.  
ســورنا ســتاری، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در همین رابطه 
گفته است: »شرکت های دانش بنیان 
تجهیزات بســیاری در زمینه بیماری 
کرونا تهیه کرده اند که در صورت اجازه 
وزارت بهداشت می توانیم این تجهیزات 
را در پاییز کــه مــوج دوم کرونا اتفاق 

می افتد، به سایر کشورها صادر کنیم.«

این بدان معناست که ایران خود را 
برای گرم شدن این بازار با شروع فصل 
سرد نیز آماده کرده و چه بسا تا آن زمان 
بر سطح کیفی و تنوع تولیدات مرتبط با 

کرونای خود بیفزاید.
گریز از انزوا و بازگشت به متن

 آغاز این تجارت نه تنها می تواند برای 
کشور ارزآوری داشته باشد، بلکه وجهه 

تازه ای به ایران خواهد بخشید.  
پرویز کرمی، مشــاور معاون علم و 
فنــاوری رئیس جمهــوری در همین 
ارتباط با بیان اینکه »دنیا از این پس اخبار 
متفاوتی از ایران قوی خواهد شنید«، 
گفته است: با صادرات کیت های ایران، 
بر خالف تبلیغات ســوئی که از سوی 
رسانه های معاند خارجی و سیاه نمایی 
علیه ایران به دنیا شده و می شود، توان و 
اقتدار علمی و فناوری ما به جهان مخابره 

خواهد شد.«
ایران به این چهره تازه در ایام تحریم 
نیاز دارد. تحریم ها روز بــه روز ایران را 
به سوی انزوای بیشتر سوق می دهند. 
اکنون اما همزمان که موج مهلک کرونا 
در اروپا و آمریکا مشغول گرفتن قربانیان 
بسیار است، ایران تقریبا موفق به مهار 
و کنترل مرگ و میرهای ناشی از کرونا 
شده و در عین حال کسب موفقیت های 
چشمگیر علمی و پزشکی که به سایر 
نقاط جهان صادر شــود نیز می تواند 
تصویر تازه ای از ایران به نمایش بگذارد؛ 
این خواست ایران است اما باید دید که 
مردان علم و سیاست در ایران موفق به 

ارائه این چهره تازه خواهند شد؟ 

ایران به دنبال ارائه تصویری تازه از خود در جهان است

تاجری برای فصل بلند کرونا

خبر

یک مقام وزارت امور خارجه روســیه مذاکرات برای فروش 
تسلیحات به ایران را پس از پایان تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران 

)27 مهر( امکان پذیر دانست.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه خبری اردوپوینت، زمیر 
کابولوف رئیس اداره دوم  وزارت امور خارجه روسیه در امور آسیا 
در گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک گفت که مسکو مذاکره 
درباره انتقال تسلیحات به ایران را در زمانی که بازه زمانی تحریم 
تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر سال جاری 
به پایان برسد، رد نمی کند. کابولوف در پاسخ به این سوال که آیا 
روسیه می تواند پس از پایان تحریم ها به ایران تسلیحات انتقال 
دهد، گفت: بله، چرا که تاریخ قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملل به زودی به پایان می رسد و روسیه کامال به آن پایبند بوده 
است. این مقام روس همچنین درباره انجام گرفتن مذاکرات در 

این زمینه گفت: مذاکرات در این باره هنوز آغاز نشده اند اما کامال 
امکان پذیر خواهند بود به دلیل این که مانع بین المللی قانونی که 
تا ماه اکتبر وجود دارد از بین خواهد رفت. کاظم جاللی، سفیر 
ایران در مسکو نیز در گفت وگو با این خبرگزاری اظهار کرد که 
تهران تاکنون پیشنهادهای متعددی در زمینه خرید تسلیحات 
دریافت کرده اســت و پس از منقضی شدن تحریم تسلیحاتی 

اقدامات مشخصی را برنامه ریزی خواهد کرد.
دلیلی برای تمدید تحریم های ایران وجود ندارد

همچنین واســیلی نبنزیا، نماینده روســیه در سازمان 
ملل متحد ضمن رد ادعای ایاالت متحده و مسخره دانستن 
اینکه »روســیه خواهان تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران است«، گفت: اکنون واشنگتن دو سال پس از خروج از 
برجام آیا می تواند همه  تحریم های سازمان ملل علیه ایران 

را بازگرداند؟ نبنزیا به خبرنگاران گفــت: ادعای آمریکا در 
عضویت برجام مسخره است.

وی هم چنین گفت: آمریکا دیگر عضو برجام نیست، آنها حق 
دخالت و تحریک اذهان عمومی را ندارند و من دلیلی برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران نمی بینم. او ادامه داد که ایاالت متحده 
باید عواقب کارش را در نظر بگیرد و بیاندیشــد که آیا این کار 

)تمدید تحریم های تسلیحاتی( ارزشش را دارد یا خیر.
واسیلی نبنزیا همچنین هشدار داد که بازگشت تحریم ها 
علیه ایران قطعاً بــه منزله  پایان برجام یا همــان توافقنامه  
هســته ای )JCPOA( خواهد بود. این بدان معناست که 
دیگر هیچ نظارتی توسط IAEA)آژانس بین المللی انرژی 
اتمی( در ایران صورت نخواهد گرفــت. اگر این اتفاق بیافتد 
آیا به نفع ایاالت متحده خواهد بود؟ مایک پومپئو، وزیر امور 

خارجه آمریکا ماه گذشته اظهار کرد که زبان به کار رفته در 
برجام »مبهم و غیردقیق« است و آمریکا حق خروج از برجام 
را به عنوان یکی از مشــارکت کنندگان قطعنامه شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد دارا می باشــد! آمریکا همچنین 
خواهان تمدید تحریم تســلیحاتی ایران در 18 اکتبر شده 
است. گفتنی اســت برای تصویب مجدد قطعنامه و تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 9 رأی موافق بدون وتو شدن 
از جانب کشورهای روســیه، چین، ایاالت متحده، فرانسه یا 

انگلیس الزم است.

یک مقام روس اعالم کرد؛

آمادگی روسیه برای مذاکرات مرتبط با ارائه تسلیحات به ایران
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روایت نادران از مخالفت 
پایداری ها با قالیباف

الیاس نادران، منتخب مجلس یازدهم در توئیتی 
نوشت: » آنها که در مقابل شورای مرکزی فراکسیون 
و ساز و کارهای روشن فرایند وحدت در آن پرچم 
جدایی بلند می کنند، چگونه خود را منادی وحدت 
و انقالبی می دانند؟!« بعد از آنکه سیدمحمود رضوی 
از نادران خواست که پشت پرده این اقدامات را تشریح 
کند، منتخب مردم تهران در توییت دیگری نوشت: 
»  در جلسه اول به دوستانی که توسط جناب پژمانفر 
دعوت و توسط آقای محصولی اداره می شدند عرض 
کردم که راه اندازی یک جمــع فقط با هدف »نه به 
قالیباف« عملی ضدوحدت است. هرچند که دلیلی 

هم برای دعوت نکردن از قالیباف نداشتند.«
    

وزارت خارجه افغانستان خبر داد؛
آغاز تحقیق مشترک درباره 

حادثه مرزی ایران-افغانستان 
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از آوا، وزارت 
خارجه افغانستان در بیانیه ای اعالم کرد که در نتیجه 
مذاکرات انجام شده میان کابل و تهران درباره پیدا 
کردن حقایق پیرامون ادعای به رودخانه انداختن 
مسافران افغان توسط مرزبانان ایرانی، کمیساریای 
مرزی دو کشــور از روز چهارشــنبه تحقیق برای 
روشن شدن حقیقت را آغاز کردند. این تحقیق در 
حالی آغاز شد که مقامات ایرانی می گویند حادثه 
مذکور در خاک ایران اتفاق نیفتاده و هر گونه ادعا 
مبنی بر شکنجه و به آب انداختن این مهاجران را 

رد می کنند.
    

مسجدی: 
تعامل دولت جدید عراق با 

ایران مثبت خواهد بود
ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در عراق در گفت وگو با العالم تاکیــد کرد: به رغم 
تالش های فراوان آمریکا برای اعمال فشــار علیه 
عراق، واشنگتن نمی تواند درخصوص تحریم علیه 
عراق که به آن اشاره داشته اقدامی انجام دهد، به ویژه 
آنکه در شرایط کنونی بغداد به انرژی و برقی که از 
سوی ایران و با قیمت رقابتی دریافت می کند، نیازمند 
است. مسجدی تصریح کرد که انتظار می رود تعامل 
دولت جدید عراق با ایران مثبت باشد و توافقاتی در 
خصوص تحکیم روابط دوجانبه در قالب توافق های 

جدید صورت گرفته است.
    

نوروزی:
 قیمت خودرو بازنگردد، 

سکوت نخواهیم کرد
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس گفت: خودرو بر اساس افزایش قیمت 
دالر گران می شود اما حقوق کارگر، هزینه آب و برق 
و گاز و همه این ها بر اساس تومان است، بنابراین این 
افزایش قیمت خودرو هیچ وجاهت قانونی ندارد. 
وی افزود: از رییس جمهور انتظــار می رود در این 
باره قاطعانه به سرپرست وزارت صمت دستور بدهد 
تا قیمت ها به حالت پیشین خود بازگردد؛ اگر غیر از 
این باشد ما در مجلس یازدهم سکوت نخواهیم کرد. 
نوروزی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مقداری در 
این موضوع تساهل کرد، گفت: اگر کمیسیون صنایع 
با جدیت در این حوزه ورود می کرد اکنون شاهد این 

شرایط نبودیم.
    

از سوی سخنگوی دولت؛
 علت شیوع گسترده کرونا 

در خوزستان اعالم شد
علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه 
دیروز هیأت دولت با اشــاره به وضعیت اســتان 
خوزستان در شــیوع کرونا گفت: امیدواریم مردم 
خوزستان نیز با تجربه تلخ اخیر مراعات بیشتری 
داشته باشــند. امروز گزارشــی که از علت شیوع 
گسترده کرونا در این استان ارائه شد، نشان داد که به 
دلیل رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی، حضور 
مردم در مراسم  عزاداری و عروسی و تجمعات دیگر 

سبب افزایش مبتالیان شده است. 
    

از سوی شورای نگهبان صورت گرفت؛
ارجاع ایرادات اصالح قانون 

انتخابات به مجلس
شــورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای 
اسالمی جزئیات ایرادات این شورا به طرح اصالح 
قانون انتخابات را اعالم کــرد. در این نامه آمده که 
فرآیند نظارتی پیش بینی شده به موجب این مصوبه 
از جهات مختلف، از جمله نسبت نحوه رسیدگی به 
اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه 
در این مصوبه بــا تکالیف منــدرج در قانون لزوم 
رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصالحیت 

شده واجد ابهام شناخته شد.

شرکت های دانش بنیان 
داخلی سازنده کیت های 
سرولوژی اعالم کرده اند 

که ظرفیت بسیار باالتری 
در تولید انبوه و صادرات 
آن به کشورهای جهان را 

دارند و مسئوالن نیز در 
دیپلماسی اقتصادی خود با 
دیگر کشورها، به دنبال داغ 

کردن بازار این محصوالت 
تازه هستند

کسب موفقت های 
چشمگیر علمی و پزشکی 
و صدور تجیهزات پزشکی 

به سایر نقاط جهان می تواند 
تصویر تازه ای از ایران به 

نمایش بگذارد؛ این خواست 
ایران است اما باید دید که 
مردان علم و سیاست در 

ایران موفق به ارائه این 
چهره تازه خواهند شد؟

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان 
اینکه جبهه پایداری گزینه ای را برای ریاست 
مجلس یازدهم مطرح نکرده است درباره جلسه 
وفاق روز سه شــنبه منتخبین مجلس یازدهم 
گفت: در این جلســه قالیباف شرایط جلسات 

وفاق درباره ریاست مجلس را پذیرفت.
نصراهلل پژمانفر در گفت وگو با ایسنا، افزود: 
ابتدا این جلســه کار خود را با برخی افراد مثل 
آقایان زاکانی، حاجی بابایــی و بعد هم آقایان 
نیکزاد و میرسلیم شروع کرد. در گزارشی که یکی 
از دوستان در جلسه ارائه کرد، اظهار تمایل آقای 
قالیباف نسبت به اینکه در جلسه وفاق حضور پیدا 

کند، اعالم شد. بنده به  عنوان دبیر جلسه با ایشان 
صحبت کردم و شــرایط جلسه مبنی بر اینکه 
در فرآیند جلســات وفاق، به هر کسی که برای 
ریاست مجلس رسیدیم، دیگران باید نسبت به 

آن تعهد داشته باشند، اعالم شد و ایشان هم 
در جلسه ای که مصوب همین جلسه بود 
و با حضور مدعیان ریاست مجلس برگزار  

شد، حضور پیدا کرد.
وی تصریــح کرد: جبهــه پایداری 

علی رغم اینکه گزینه ای را برای ریاست 
مجلس، مدنظر داشت، برای 

اینکه بتواند پرچمداری 

این جلسات و موضوع انسجام و وحدت را به عهده 
بگیرد، گزینه خود را مطرح نکرد و تمام تالش 
خود را در یک فضای بی طرف بین عزیزان فراهم 
کرد و بنا شد تا پنج کاندیدای ریاست مجلس، 
نماینده هایی را به این جلسه معرفی کنند تا 

در جلسات حضور داشته باشند.
پژمانفر با اشــاره بــه چگونگی 
برگزاری این جلســات وفاق تاکید 
کرد: هر کدام از کاندیداها چند نفر را 
همراه خود دعوت کردند و با توجه 
بــه محدویت 
مکانــی که 

وجود داشت، جلسه با حضور حدود ۳0 نفر شکل 
گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد، بعد از مذاکرات 
مختلف قرار شد ما در سه گام،   مسیر را جلو ببریم. 
گام نخســت نیز این بود که ما پیامی را به مردم 
شریف ایران اسالمی برسانیم و آن پیام این بود 
که بین عزیزانی که کاندیدای ریاست مجلس 
شده اند، هیچ تفاوت و اختالفی نیست و آن ها 

دور هم جمع شده اند.
وی در خصــوص اینکه جلســه فرعی که 
متشکل از کاندیداهای ریاست است همچنان 
ادامه دارد یا کارکرد آن تمام شــد، تاکید کرد: 
جلسه را به عهده خود دوســتان گذاشتیم که 
بخواهند ادامه دهند یا نه. از نظر ما مأموریت آن 
جلسه تمام شده است و ما وارد گام دوم شدیم و 
گام دوم این بود که وارد چارچوب نقطه نظرات 

کســانی که می خواهند رئیس مجلس بشوند 
شویم و فرآیندهایی که در ارتباط با این موضوع 

هست را بررسی کنیم.
منتخب مجلس یازدهم در خصوص این 
که برخی از افراد نام برده شده اعالم کرده اند 
که کاندیدای ریاست مجلس نخواهند شد و 
آیا این تصمیم فردی بوده یا در فرآیند جلسات 
وفاق چنین نتیجه ای حاصل شده است، اظهار 
کرد: این نیز از ثمرات این جلسه بود. یعنی این 
جلسه توانســت هم در کم کردن افرادی که 
کاندیدای ریاســت مجلس بودند، مؤثر واقع 
شود و هم ان شاءاهلل در گام های بعدی موفق 
خواهد بود تا تشکیل فراکســیون و بعد هم 
صحن علنی مجلس و تا زمانی که پیام وحدت 

را به جامعه مخابره کند.

پژمانفر: 

قالیباف شرایط جلسات وفاق درباره ریاست مجلس را پذیرفت


