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فراخوان وزارت بهداشت برای ارائه خدمات تشخیص و درمان سرطان در شهرهای قرمز کرونایی

چانه زنی وزرای خارجه ایران و روسیه

***
ایندیپندنت تحلیل کرد

دو راه آسان جو بایدن برای دگرش در مناسبات با ایران و روسیه

***
واکسن روسی کرونا ۹۵ درصد موثر اعالم شد

می دانیــم که هر فعالیــت بازرگانی موفق بر دو 
پایه مزیت های تولید و مزیت های توزیع )نســبت 
به رقبا( شــکل می گیرد. در تولیــد، عواملی چون 
طراحی، کیفیــت، قیمت و... مورد نظر مشــتری 
اســت و در توزیع نیز تبلیغات و بازاریابی ، محدوده 
توزیع، بسته بندی و ... عامل فروش و موفقیت است. 
مقبولیــت این مجموعه عوامــل همچنان که ذکر 
شــد  در مقایســه با رقبا معنا می یابد . حال ببینیم 
در عرصه تجــارت الکترونیک چه تغییراتی در این 

زمینه ها شکل گرفته است؟ 
1- گســتره تحت پوشش »تجارت الکترونیک« 
بزرگترین محدوده قابل تصور است. در واقع حضور 
در دنیــای تجــارت الکترونیک بــه معنای عرضه 
محصول یا خدمات به تمام دنیا است. البته ممکن 
اســت تولید کننده یا بازرگانی توان استفاده از این 
ظرفیت بالقوه را نداشــته باشد اما باید دانست که 
رقبای دیگری هستند که چنین محدودیتی ندارند. 
به عبارت دیگر در شــرایط عادی با گســترش این 
تجــارت، انحصار بــازار در هیچ نقطــه ای از دنیا 
و برای هیچ کــس وجود نــدارد ) محدودیت های 
سیاسی را باید جزو شــرایط غیر عادی دانست( و 
رقابت به باالترین ســطح خود می رسد. در چنین 
شــرایطی برای موفقیــت مانــدگار بازرگانی، باید 

دیدگاه و عملکردی جامع نگر و منطبق با شــرایط 
و معیارهای روز داشــت که چنین امری به معنای 
تغییــر و تحول دائمی  و با فاصلــه زمانی کوتاه در 

همه عوامل موثر در تولید و توزیع است.
جامع نگری یعنی تحت پوشــش قرار دادن همه 
مشتری های بالقوه و چنین امری میسر نیست مگر 
با در نظر گرفتن شــرایط بازارهــای مختلف )که 
متاثر از شــرایط جغرافیایی، اقتصــادی، فرهنگی 
و اجتماعی مناطق اســت( و همچنین سلیقه های 
مختلف. انطباق با شــرایط و معیارهای روز هم به 
معنای حرکت پایاپای یا در صورت امکان، جلوتر از 
رقبا در استفاده از تکنولوژی روز، امکانات طراحی و 
تبلیغاتی، شناخت نیازها و بازارهای تازه و همزمان 
ارائه خدمات بیشتر و کاهش قیمت است. رسیدن 
به چنین وضعیتی، نیازمند رشــد و توســعه همه 
جانبه و مبتنی بر فنون تجــارت الکترونیک واحد 

بازرگانی است.
2- ارتباط با مشــتری در تجــارت الکترونیک، 
ارتباطی مجازی اســت و در این وضعیت برخالف 
ارتباط مستقیم، مشــتری می تواند در زمان واحد 
با مراکز مختلف و موازی بازرگانی در تماس باشد. 
از ایــن رو همچنان که در این وضعیت، عمال تعداد 
مشــتری های هر واحد بازرگانی نسبت به تجارت 

ســنتی به مراتب بیشــتر شده اســت، در عوض 
احتمال از دســت دادن مشــتری هم بــه مراتب 

افزایش یافته است.
ایــن امر در تجارت الکترونیــک افزون بر اینکه 
می تواند ریشــه در تولید، توزیع و... داشــته باشد، 
می تواند ناشی از نداشــتن ارتباط سهل الوصول با 
مشتریان )ساختار نامناســب سایت، نداشتن توان 
تکنیکی بــرای حضور موثر در موتورهای جســت 
وجو و...( یا در انتظار نگاه داشتن مشتری و سرعت 
پایین در پاســخگویی )نســبت به رقبا( باشد. باید 
دانســت که در تجارت الکترونیک، گاه یک دقیقه، 
زمانی طوالنی و غیرقابل تحمل برای مشتری است!
باتوجه به آنچه گفته شــد، در مجموع می توان 
گفــت که برای رقابــت )یا به عبــارت بهتر، برای 
باقی مانــدن در عرصه رقابــت( در عرصه تجارت 
الکترونیک، باید مناســبات متفــاوت با قبل مابین 
فروشــنده - خریدار را دانســت و براســاس این 
مناســبات، فعالیــت تجــاری را پایه ریــزی کرد. 
این نکته ای اساســی اســت که باعث شــده امروز 
ســایت هایی در ایــن عرصه حــرف اول را بزنند و 
بــدون توجه به این امر ، احتمــال موفقیت افرادی 
که در این وادی وارد می شــوند چیزی نزدیک به 

صفر است .

دکتر علــی قنبری مطلق، رییس اداره ســرطان 
وزارت بهداشــت نســبت به افزایش ابتالی بیماران 
ســرطانی به کرونا می گویــد: در مطالعاتی که انجام 
دادیــم و در لینــک دیتا بیس های ســرطان با دیتا 
بیس های کرونا متوجه شدیم که هم میزان پذیرش 
بیماران مبتال به ســرطان در آی سی یو و هم مرگ 
این بیماران در ایران مشخصا باالتر از جمعیتی است 

که به سرطان مبتال نیستند.
بخشی از متن گفت وگوی شفقنا با دکتر قنبری 

مطلق را در ادامه می خوانید:
 سازمان بهداشت جهانی اخیرا در هشداری 
اعالم کرده شــیوع بیماری کرونا موجب شده 
است برخی بیماران سرطانی نسبت به درمان 
خود اقدام نکنند و درمان را به تاخیر بیندازند. 
قطعا این مساله عواقبی به همراه خواهد داشت. 

نظر شما چیست؟
وقتی همه گیری کرونا شــروع شــد ما دســتور 
العملی را در اســفند سال گذشــته در این خصوص 
تدوین کردیم و به وزارت بهداشــت ابالغ کردیم و به 
دانشکده های علوم پزشکی و انجمن های تخصصی نیز 
ابالغ شد. برای اینکه این برنامه راهکار اجرایی داشته 
باشــد، راه های مختلفی را در پیش گرفتیم از جمله 
اینکه کارشناسان سطح شبکه بهداشت و درمان را در 
مورد لزوم تشــخیص و درمان به موقع موارد سرطان 
در دوران کرونا آموزش بدهیم. همچنین تمهیداتی که 
در این خصوص انجام می شود و در کنار آن از پلتفرم 
سامانه »۴۰۳۰« استفاده کردیم به طوری که در سه 

ماه گذشته کارشناسان ۴۰۳۰ را با پروتکل مشخصی 
با لزوم تشــخیص زود هنگام و درست بیماران مبتال 
به ســرطان آموزش دادیم و از آنها آزمون گرفتیم و 
افرادی که موفق شــدند به زودی خدمات ۴۰۳۰ را 
به مردم ارائه می دهند. چون مهمترین مساله آگاهی 
مردم اســت. بجز این موارد برنامه های تشخیص زود 
هنگام است که به طور سیستماتیک در سطح شبکه 
بهداشت داشتیم و جز در ســه ماه اول که کمی در 
مراجعات افت داشتیم که عمدتا به دلیل ترس مردم 
بــود و همچنین حجم کاری بــاالی همکاران ما در 
شــبکه بهداشت که باید به ســمت مراقبت از کرونا 
می رفت، مجــددا خدمات تشــخیص و درمان آغاز 
شده و ما مرتبا با کارشناســان بهداشتی برنامه های 
تشــخیص و رفع اشــکال داریم و در همه شهر ها از 
جمله شهرهای قرمز کرونایی این فراخوان انجام شده 
و موجب می شود ارزیابی ها به موقع انجام بگیرد و به 

تاخیر نیفتد.
 برای بیماران ســرطانی کــه باید به طور 
بیمارســتان ها مراجعه کنند چه  به  حضوری 
توصیه هایی داریــد؟ در مواردی این مراجعات 
سبب شــده بیماران کرونا بگیرند و مشکالت 

تشدید شود. برای آنها چه توصیه هایی دارید؟
بیماران به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند؛ 
آنهایی که در چرخه تشخیص و درمان سرطان هستند 
و بیمارانی که هنوز تشــخیص در مورد آنها صورت 
نگرفته اند. در صورتی که عالیم مشــکوکی داشــته 
باشند که ما این عالیم را برای بیماران اعالم می کنیم 

اگر آن عالیم را نداشــته باشند و در شهر قرمز باشند 
تا زمان تبدیل شدن شهر قرمز به شهر نارنجی یا زرد 
مداخالتی انجام نمی شود ولی اگر عالیم وجود داشته 
باشد حتی اگر در شهرهای قرمز باشند با مراجعه به 
شــبکه بهداشت و درمان دســتور العمل های الزم را 
توسط کارشناسان ما دریافت می کنند. دسته دیگر که 
مبتالیان به سرطان هستند هم باز دو دسته اند؛ وقتی 
عالیم دارند و خدمات تشخیصی و درمانی را دریافت 
می کنند، این خدمات نیازمند انجام به موقع است و 
نباید به تعویق بیفتد ولی مالحظات مربوط به کاهش 
مراجعات غیر ضروری باید در نظر گرفته شود مثال اگر 
در جایی هستند که باید آزمایش و عکسی که پزشک 
نوشته ارسال انجام شود باید به جای بیمار همراه بیمار 
مراجعه کند تا مواجهه فرد مبتال کاهش پیدا کند. بجز 
در مواردی که پزشک می خواهد بیمار را ببیند و یا در 
مواردی که بیمار نیاز به درمان دارد. دستورالعمل هایی 
به پزشک ارائه کرده ایم و آن ها را به بیماران نیز ارائه 
کرده ایم و در ســامانه ۴۰۳۰ نیز آمــوزش داده ایم. 
تا جای ممکن به جای اســتفاده از شــیمی درمانی 
بیشتر از رژیم هایی استفاده شود که تعداد دوره های 
کمتری دارد و فواصل دوره ها بیشــتر است و کمتر از 
داروهایی استفاده شود که ایمنی را کاهش می دهند. 
از رژیم های سرپایی به جای بستری استفاده شود و به 
جای تزریقی از رژیم های خوراکی استفاده شود. این 
به ما کمک می کند تا هم سطح مراجعه بیماران را کم 
 کنیم و در جاییکه مواجهه وجود دارد ســطح ایمنی

 باال باشد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای به محورهای 
گفــت و گوی وزرای امور خارجه روســیه و ایران 

اشاره کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری روسی
vestikavkaza، وزارت امور خارجه روســیه در 
بیانیه ای اعالم کرد که ســرگئی الوروف وزیر امور 
خارجه روسیه گفت و گویی با محمدجواد ظریف 

وزیر امور خارجه کشورمان داشته است. 
طبق این بیانیه، وضعیــت موجود در قره باغ، 
با توجه به تالش های انجام شــده توســط روسیه 

بــرای حصول آتش بس کامل در منطقه درگیری 
و ضــرورت کمک های بشردوســتانه به جمعیت 
غیرنظامیان آســیب دیده از ایــن درگیری مورد 

بحث قرار گرفت. 
در بیانیه وزارت خارجه روســیه آمده است که 
وزرای خارجه دو کشــور تبادل نظر کاملی درباره 
موضوعات مهم دیگری از جمله وضعیت ســوریه، 

منطقه خلیج فارس، یمن و افغانستان داشتند. 
وزرای امور خارجه دو کشور همچنین توجهی 
ویژه به تعامل دو جانبه در عرصه بین المللی درباره 

مســائل دیگری از جمله توافق هسته ای داشتند. 
آن ها به تعهد مســکو و تهران در زمینه بازگشت 
هرچه زودتــر  تمامی اعضای این توافق به اجرای 
کامل تعهداتشــان تحت توافق هســته ای اشاره 

کردند. 
ظریف و الوروف عالوه بر این درباره پروژه های 
چندجانبه همکاری ایران-روســیه بــا تمرکز بر 
تجارت، اقتصاد و عرصه های حقوق بشــری تبادل 
نظر کــرده و موافقت کردند که مذاکرات پیرامون 

تمام طیف مسائل دوجانبه را ادامه دهند.

بایدن باید بالفاصله پس از رســیدن به قدرت 
با اســتفاده از یک میانجی مطمئن پیام روشــنی 
را به تهران بفرستد: ایاالت متحده در بازگشت به 
توافق جدی و افزون بر آن خواســتار به کارگیری 

سیاست های مالیم تری است.
به گزارش شــفقنا؛ ایندیپندنت نوشت: رئیس 
جمهــور منتخب ایــاالت متحــده می خواهد بر 
گزینه هایی تمرکز کند که رئیس جمهور پیشــین 
عالقه ای به آنها نداشــت: تنــش زدایی با ایران و 
شکل دهی یک راهبرد استوار در روابط دو جانبه 

با روسیه.
تحریم های دولت ترامپ آســیب ســختی به 
اقتصاد ایران، صادرات نفت خام، ورود منابع مالی 
و تجهیزات دارویی و پزشکی زد. با این حال، هیچ 
یک از اهداف پومپئو برآورده نشــد و ایران با همه 
فشــارها به پای میز گفتگو نیامد. نتیجه اقدامات 
دولت ترامپ شکل گیری یک چرخه خود تخریبی 
بود. ســاز و کار فشار حداکثری در هسته خودش 

یک راهبرد تشدید تنش بود.
در طول چهار ســال گذشــته روابــط ایاالت 
متحده با مســکو نه تنها بهتر از قبل نشد که بدتر 
هم شــد. انگاره بهبود روابط با روســها با ریاست 
جمهوری بایدن اندکی دشــوار می نماید. در طول 

مبارزات انتخاباتی، بایدن روسیه را دشمن ایاالت 
متحده خواند.

پیوستن دوباره به توافق هسته ای ساده ترین راه 
برای جلوگیری از تنش با ایران است. با این حال، 
اقدام عملی ممکن است پیچیده تر از آنی باشد که 
به نظر می رســد. مثال مقامات ایرانی همچنان بر 
جبران خسارت ها به ســبب خروج ایاالت متحده 
از برجام پافشــاری می کنند. امتیازی که استقبال 
بایدن از آن دور از انتظار اســت. از ســوی دیگر، 
ایران آماده برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
آینده می شــود که خود انعطــاف رئیس جمهور 
کنونی را کاهش می دهد. باالتر از همه اینها، رهبر 
عالی ایران است که چه بسا گرایشی برای بازگشت 

به دیپلماسی با ایاالت متحده نداشته باشد.
اینکه ایاالت متحده به توافق برجام وارد شود یا 
نه اهمیت کمتری برای امنیت ملی آمریکا نسبت 
به چگونگی رســیدن دو کشــور به یک دســتور 
کار کاهش تنش دارد. بایــدن باید بالفاصله پس 
از رســیدن به قدرت با اســتفاده از یک میانجی 
مطمئن پیام روشنی را به تهران بفرستند: ایاالت 
متحده در بازگشــت به توافق جــدی و افزون بر 
آن خواســتار به کار گیری سیاســت های مالیم 
تری اســت. هدف مشترک آن است که دو کشور 

از پیدایش دشــمنی های مشــابه ابتــدای ژانویه 
جلوگیری کنند.

خوشبختانه پویش های ایاالت متحده و روسیه 
چندان پیچیده نیستند. در حال حاضر، یک توافق 
 ،New START هســته ای،  تسلیحات  کنترل 
روی میز وجــود دارد که می تواند به راحتی امضا 
شــود. بایدن و پوتین ممکن اســت در بســیاری 
از مســائل اختالف نظر داشته باشــند اما هر دو 
طرفــدار تمدید توافق New START تا قبل از 
انقضا در فوریه ســال آینده هســتند. برای هر دو 
قــدرت، تمدید این توافق به همان اندازه که برای 
افزایش دیپلماسی عملگرایانه در خط مقدم روابط 
دو جانبه مهم است برای پشــتیبانی از استواری 

راهبردی و شفافیت نیز اهمیت دارد.
ایاالت متحده و روســیه همچنان در بسیاری 
از مســائل مرتبط بــا امنیت ملــی رویکردهای 
ناســازگاری دارند. به ویژه ورود در پهنه هایی که 
مسکو مدت هاســت آنجا را پس از شوروی سابق 
گستره نفوذ خود می داند. با این حال، بی تفاوتی به 
آخرین توافق هسته ای ایاالت متحده و روسیه بی 
خردی است. پاسداری از مسیرهای دیپلماتیک و 
جلوگیری از شــکل گیری یک مسابقه تسلیحاتی 

هزینه زیادی ندارد.

امروز توسعه دهندگان واکسن کروناویروس روسیه 
 )Sputnik V(»موسوم به واکسن »اسپوتنیک وی
گفتند براســاس تجزیه و تحلیل دوم میان دوره ای 
داده های آزمایش بالینی واکســن مذکور ۹۵ درصد 

موثر است.
به گزارش ایســنا و به نقل از فرانس 2۴، وزارت 
بهداشت روســیه، مرکز تحقیقات دولتی گامالیا و 

  )RDIF(صندوق ســرمایه گذاری مستقیم روسیه
در بیانیــه ای اعالم کردند که این داده ها بر اســاس 
داده هــای اولیه و ۴2 روز پــس از تزریق اولین دوز 
به داوطلبان به دست آمده است. بر اساس بیانیه ای 
که در حســاب رسمی اســپوتنیک وی در توییتر 
منتشر شــد، زدن دو دوز از واکسن مذکور برای هر 
فــرد در بازارهای بین المللی کمتر از 2۰ دالر هزینه 

خواهد داشت و برای شهروندان روسیه رایگان است. 
»کیریل دیمتــروف«)Kirill Dmitriev( رئیس 
صندوق ثروت حاکمیت امروز گفت: قیمت واکسن 
به طور قابل توجهی پایین تر از دیگر واکســن های 
کروناویروس با سطح کارایی مشابه است. مسکو قصد 
دارد ســال آینده بیش از 1 میلیارد دوز از واکســن 

مذکور را در داخل و خارج کشورش تولید کند.

سرمقاله

خبر

خبر

کامبوزیا پرتوی درگذشت
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سخنگوی دولت:
 ۲۲۰ تن مرغ منجمد توزیع می شود
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رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه روند صعودی صادرات غیرنفتی کشور ادامه 
دارد، گفت: آمار تجارت خارجی کشــور در هشت ماهه سال  جاری حاکی از تبادل 
۹۷میلیــون و ۷۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر اســت. 
به گزارش گمرک، مهدی میراشرفی اظهار کرد: میزان واردات کاال در هشت ماه سال 
جاری 21میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود که از این رقم 1۵ میلیون و 2۰۰ هزار تن آن را 
کاالهای اساسی تشکیل می دهد. وی افزود: ارزش کل واردات کاال در این مدت 2۳ 
میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن یک 
درصد و ارزش 1۸ درصد کاهش را نشان می دهد. رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان 

کرد: همچنین بیش از ۷۵ میلیون تن کاال به ارزش...

»فهرست 1۰۰هزار خانواده ای که سازمان بهزیستی اخیراً هزینه کمک معیشتی 
به حسابشــان واریز کرده چگونه تهیه می شود که من با داشتن شدت معلولیت و 
شرایط خاص این بار هم در آن فهرست نبودم؟« این سؤالی است که بهنام امینی 
با معلولیت بینایی مطلق و شــنوایی نســبی مطرح می کند. او که متأهل، بیکار و 
مستأجر است ادامه می دهد: »آیا بهزیستی، عضوی با شدت معلولیت بیشتری از 
من دارد یا می خواهد افراد دارای معلولیت را بر سر انعکاس فقر و نداری خود، به 
یک رقابت بی مورد و بی ســرانجام وارد کند؟ آیا ما برای برخورداری از کمک های 

ناچیز بهزیستی باید تصاویر زندگی فالکت بارمان را...

رئیس کل گمرک ایران:

تجارت خارجی کشور 
از مرز 44 میلیارد دالر گذشت

»مردم ساالری آنالین« گزارش می دهد

کمک های ناچیز بهزیستی 
در بحران کرونا

باالخره روند انتقال قدرت به دولت بایدن آغاز شد

تمکین ترامپ 
به نتیجه انتخابات

دبیرکل حزب مردم ساالري:
نگراني از احیاي مجدد برجام

 از دالیل سفر مخفیانه نتانیاهو به عربستان است
نماینده پیشــین مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه ریاض و تل آویو به شدت نگران احیای برجام هستند، به مشکالتی که در حال حاضر سعودی ها در داخل 
این کشور و منطقه با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت: عربستان تصور می کند با پناه بردن به رژیم صهیونیستی می تواند بر مشکالتش غلبه پیدا کند. به گزارش 

گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، رسانه ها از دیدار »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی با »محمد بن سلمان«...
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همکار گرانقدر سرکار خانم مریم بابایی
درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تســلیت عرض نموده، از خداوندمنان برای 
آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی 

مسألت داریم.
علی  زراندوز- محمدحسین روانبخش

رهبر انقالب:

برای رفع مشکالت معیشتی مردم 
باید اقدامی جدی انجام شود


