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سال بیست و نهم
شماره ۷556

وزیر بهداشت:

قلم پای کسی که واکسن قالبی وارد کند را می شکنیم

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون
 ۵۰۰هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است ،گفت:
تــا پایان هفته آینده این رقم به یک میلیــون و  ۳۰۰هزار دوز
خواهد رسید.
به گزارش ایرنا ،دکتر«ســعید نمکی» در جلسه ستاد استانی
مقابله با کرونا استان کرمانشاه ،اظهار داشت :کار واردات واکسن
مطمئن کرونا به کشور و همچنین تولیدات داخلی به خوبی در
حال انجام است به گونهای که امروز میتوانیم ادعا کنیم جزو
کشورهای موفق جهان بودهایم.
وی افزود :برخالف برخی اظهارنظرهای مغرضانه که ایران را
در زمینه واردات و تزریق واکسن کرونا از دنیا عقب می دانند،
کشورمان وضعیت مناسبی دارد؛ به صورت جهانی اعالم شده
کار تزریق این واکســن تا پایان سال  ۲۰۲۲برای مردم خواهد
بود و من این اطمینان را می دهم که تا پایان امسال همه مردم و
یا حداقل بخش اعظمی از شهروندان ایرانی به واکسن دسترسی
پیدا کرده و حتی بسیاری از این افراد تا پایان عمر همین دولت
آن را تزریق خواهند کرد.
نمکی با بیان اینکه تاکنون  ۵۰۰هزار دوز واکسن کرونا در ایران
تزریق شده اســت ،اظهارکرد :این رقم در کشور ژاپن را ۶۴۲
هزار دوز ،عمان  ۱۹۳هزار دوز ،مصر  ۱۶۵هزار دوز ،عراق ۱۴۳
هزار دوز ،کره جنوبی  ۶۱هزار دوز و ویتنام  ۵۸هزار دوز بوده
است که به جز ژاپن ،ایران از بقیه کشورهای یاد شده و خیلی
دیگر از کشورها وضعیت به مراتب مطلوبتری دارد.
وزیر بهداشت تصریح کرد :کار واردات واکسن کرونا به کشور
با جدیت ادامــه دارد و در یک ماه اخیر موفق به واردات ۴۲۰
هزار دوز از روسیه ۲۰۰ ،هزار دوز از چین و  ۱۲۶هزار دوز از
هند شدیم ،ضمن اینکه در هفته دوم فروردین نیز حدود ۷۰۰
هزار دوز از کواکس (نهاد هماهنگ کننده واکســن در جهان)
دریافت کردیم.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد با واردات انجام شده تا پایان
هفته آینده کار واکسیناسیون کادر درمان ،بیماران و افراد دارای
بیماری زمینه ای در کشور پایان یابد.
نمکی در ادامه اشاره ای به تولید واکسن داخلی داشت و گفت:
کار ســاخت واکســن داخلی به خوبی پیش می رود و کارها
طبق روال در حال انجــام بوده و می توان گفت روی غلطک
افتاده است.
وزیر بهداشــت با تاکید بر اینکه واکس ایرانی کرونا در شرایط
درخشــانی قرار دارد و متخصصان امر به سختی و با جدیت
درحال تولید آن هســتند ،یادآور شد :شرایط به گونهای است
که در آینده کشــورهایی می توانند واکسن بزنند که تولیدات
داخلی داشته باشند.
وی با اشاره به ورود بخش خصوصی برای تولید واکسن کرونا،
تصریح کرد :تعهدات الزم از آن ها گرفته شده و به آنها اعالم
کرده ایم که واکسن هایی باید تولید کنند که خودشان و اعضای
خانواده شــان هم باید از همان نوع تزریق کنند چرا که بحث
ســامت و جان مردم در میان است و ما روی این موضوع با
هیچ کس تعارف نداریم.
دکتر نمکی همچنین بــا دادن این اطمینان به مردم که نظارت
کافــی و کاملی بر روند تولیدات داخلی و نمونه های وارداتی

جهاناقتصاد

وجود دارد ،گفت :مردم با اطمینان این واکسن ها را تزریق کنند
چرا که سالمت آنها تضمین شده است.
وزیر بهداشــت یادآور شــد :در زمان واردات واکسن روسی
برخی ها ایراد گرفته و این نوع واکســن را قابل اطمینان نمی
دانستند اما من برای اینکه مردم عزیز کشور اطمینان حاصل کنند
از همان نوع واکسن برای فرزند خودم تزریق کردم تا ثابت کنم
خون فرزندان خود را رنگین تر از بقیه مردم نمی دانم.
وی یادآوری کرد :ایران از اولین کشورهایی بود که برای ساخت
واکسن کرونا و مذاکره با دیگر کشورها برای واردات پیش قدم
شد و به فضل الهی در هفته های آتی خبرهای بهتری نیز در این
زمینه به مردم اعالم می شود.
نمکی در پایان این بخش از سخنان خود در خصوص واکسن
کرونا گفت :اقدامــات خوبی در این زمینه از ماه ها قبل انجام
شده اما سعی کردیم در آرامش نیاز کشور را تامین کنیم چرا که
عالقه ای به فریاد زدن اقدامات صورت گرفته نداشته و این کار
را وظیفه خود می دانیم.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به همه گیری پیک چهارم کرونا،
آن را بزرگترین و ســهمگین ترین موج این بیماری به لحاظ
قدرت انتقال و کشــندگی از ابتدای شیوع این ویروس تاکنون
عنوان کرد و گفت :ویروس کرونا ابعاد ناشناخته زیادی دارد و
اینگونه نیست که با مقداری فروکش و یا ساخت واکسن فکر
کنیم کار آن تمام شده است.
دکتر نمکی با بیان اینکه به رغم همه تالش ها متاســفانه وارد
پیک چهارم کرونا شدیم ،گفت :قصد واکاوی علت این موضوع
را ندارم چرا که ممکن اســت دســت مایه ای برای دشمنان و
ایجاد ناامیدی در جامعه شود ،از طرف دیگر بیان آن هم کمکی
به وضع فعلی کشور نمی کند و حتی ممکن است در شرایطی

چهارسویسیاست
عراقچی:

تحریم های جدید اروپا
به معنای تضعیف گفتگوهای هسته ای است

سیدعباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران گفت :تحریم های جدید به اصطالح حقوق
بشــری اتحادیه اروپا در ارتباط با توافق هستهای ،به معنای تضعیف گفتگوهای برنامه
هسته ای است.
به گزارش ایرنا ،معاون وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی گفت که هیئت ایرانی در
جریان گفتگوهای روز پنجشنبه توافق هسته ای به کشورهای اروپایی وظایف خود برای
اعمال تحریم های به اصطالح حقوق بشری و نادیده گرفتن حمله تروریستی به سایت
هسته ای ایران را یادآور شد.
عراقچی خاطر نشــان کرد که این تحریم ها به منظور تضعیف گفتگوها در مورد برنامه
جامع اقدام مشترک ( )JCPOAو توافق کلی است.
معاون سیاســی وزیر خارجه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار شبکه پرس تی وی در
وین گفت :اروپایی ها نه تنها این اقدام مهم خرابکارانه را نادیده گرفتند ،بلکه آنها سرگرم
اعمال تحریم های جدید علیه ایران بودند و این کامال غیرقابل قبول بود.
مذاکره کننده ارشد ایران گفت :ما به آنها گفتیم که حتی تحریم های حقوق بشری شما
که دو روز پیش اعمال کردید ،ما آنها را به عنوان تحریم های مرتبط با توافق هسته ای
در نظر می گیریم ،زیرا درست در اواسط مذاکرات (وین) شما تصمیم گرفتید که تحریم
هایی را وضع کنید و این قطع ًا [به معنای] تضعیف مذاکرات فعلی و تضعیف برجام است.
عراقچی با اشــاره به تحریم های جدیــد گفت این یک عملکرد غیرقابل قبول اتحادیه
اروپا است.
عراقچی در حین مصاحبه گفت که شــرکت کنندگان در جلسه روز پنجشنبه کمیسیون
مشترک برجام تبادل نظرات بسیار سختی داشتند ،اما همه آنها توافق کردند که پیش روند.
اگرچه هنوز اختالفاتی داریم ،اما این منافع مشترک را داریم که باید به جلو حرکت کنیم
و باید این روند را تسریع کنیم تا در اسرع وقت به نتیجه برسیم.
وی گفت :آنها باید همه تحریم ها را بردارند البته ما به لیست تحریم ها نیاز داریم و این
باید کار ما در این دور از بحث ها باشد ،زیرا بدون لیست (تحریم ها) من فکر نمی کنم
که بتوانیم پیشرفتی داشته باشیم.
به گفته عراقچی ،تهران همچنین آماده اســت لیستی مشابه درباره اقدامات هسته ای که
باید اتخاذ شود ،تهیه کند.
معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت تهیه لیستی از تحریم ها توسط ایاالت
متحده تأکید کرد ،زیرا بدون آن "هیچ اتفاقی نخواهد افتاد".
وی اظهار داشت :من نمی توانم بگویم که خوش بین هستم ،اما فکر می کنم که در مسیر
خوبی قرار داریم ،اگرچه تأثیرات منفی تحوالت روزهای گذشــته را داشــتیم و باید به
نوعی آن را مدیریت کنیم.
عراقچی گفت :لیست تحریم ها باید شامل اشخاص ثالثی باشد که به دلیل همکاری با
ایران تحریم شده اند.
واعظی:

آغاز غنی سازی  ۶۰درصدی اورانیوم پیام صریحی
به بدخواهان است

رییس دفتــر رییس جمهوری تاکید کرد :آغاز غنی ســازی  ۶۰درصدی اورانیوم برای
مصارف صلحآمیز ،نشانه روشنی از پیشرفت و توانمندیهای کشور و پیام صریحی به
بدخواهان این مرزوبوم است.
به گزارش ایرنا ،محمود واعظی روز جمعه در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت:
آغاز غنی سازی  ۶۰درصدی اورانیوم برای مصارف صلحآمیز ،نشانه روشنی از پیشرفت
و توانمندیهای کشور و پیام صریحی به بدخواهان این مرزوبوم است که بدانند ،فناوری
هســتهای صلحآمیز در ایران بومی شــده و این یعنی حرکت کشور با ترور دانشمندان
هستهای و خرابکاری در مراکز هستهای متوقف نمیشود.
واعظی تاکید کرد :این اتفاق میمون همچنین پاسخی است به همه افرادی که در چند سال
گذشته برای عوام فریبی همواره میگفتند ،صنعت هستهای کشور بعد از توافقنامه برجام
تعطیل شــده است در حالی که دولت بارها گفته است و میگوید ،برجام مانع پیشرفت
صنعت هستهای نشده و نخواهد شد.

کــه بیش از هر زمان دیگری به همدلــی و وحدت نیاز داریم
باعث تفرقه و انشقاق شود.
وی بیان کرد :در این شــرایط بیان برخی صحبت ها به صالح
نیســت و نمی خواهم به دغدغه ها و نگرانی های رهبر معظم
انقالب افزوده شود ،آنچه که االن اهمیت دارد این است که همه
دست به دست یکدیگر داده تا از این پیک هم که سنگین تر از
موج های گذشته است به سالمت و با حداقل تلفات عبور کنیم.
ورود دالل به واردات واکسن ،ممنوع
وزیر بهداشت همچنین با اعالم اینکه افراد غیرمتخصص بخش
خصوصی به واردات واکسن کرونا ورود کرده اند ،گفت :قلم
پای کســی که واکسن قالبی وارد و با سالمت مردم بازی کند
را می شکنیم.
نمکی با بیان اینکه قراردادهای خرید واکسن در دنیا «حسین
قلی خانی» است ،افزود :از داوطلبان حرفهای و خوش سابقه
بخش خصوصی برای ورود واکسن به کشور استقبال میکنیم،
اما به دالالن این اجازه را نمیدهیم.
وی همچنین با اشــاره به اجازه صادر شده برای ورود بخش
خصوصی برای تولید واکســن کرونا از آذرماه سال قبل گفت:
این افراد طبق تعهداتی که داده اند به ســاخت واکسن مشغول
شــده اند اما در این میان هرگز به دالالن اجازه ورود نداده و با
کمک رییس سازمان غذا و دارو که جزو سالم ترین افراد است،
بساط آنها را جمع کرده ام.
 ۲۴۰دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستانهای کشور
توزیع شد
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به نیاز
بیمارستانها و مراکز درمانی به دستگاه اکسیژن ساز در مواجهه
با کرونای جهش یافته ،گفت :تاکنون  ۲۴۰دســتگاه در سطح

کشور توزیع شده و بدنبال افزایش این تعداد هستیم.
دکتر نمکی به همه گیری پیک چهارم کرونا در کشور اشاره کرد
و افزود :شــرایط فعلی جامعه اصال مساعد نیست و پیش بینی
میشود هفته آینده شرایط سخت تر باشد.
وی با بیان اینکه آهنگ حرکت ویروس جهش یافته کرونا بسیار
تندتر از ویروس قبلی است ،اظهار داشت :همین موضوع باعث
افزایش تعداد مبتالیان و جان باختگان شده و شرایط در روزها
و هفتههای آتی سخت تر خواهد شد.
او با اشاره به اینکه سال گذشته سه هزار تخت «آی سی یو» در
کشور آماده کردیم ،تاکید کرد :برای امسال نیز با دستور رییس
جمهور و پیگیریهای رییس ســازمان برنامه و بودجه افزایش
این تختها در حال انجام است.
وزیر بهداشت همچنین خواســتار افزایش درمانگاههای ارایه
کننده خدمات ســرپایی شــد و گفت :این کار باعث میشود
حجم کار در بیمارستانها که بیماران بستری دارند کاهش یافته
و خدمات بهتری به آن دسته از بیماران ارایه شود.
وی اضافه کرد :تجربه موفق این کار در خوزستان انجام شد و
توانستیم ســرافراز از موج سنگین بیماری در این استان بیرون
آمده و شرایط را مدیریت کنیم.
دکتر نمکی همچنین خواستار کنترل بیش از پیش مرزها شد و
افزود :ورود حتی یک بیمار از خارج کشور نیز میتواند با توجه
به قدرت سرایت ویروس جهش یافته برای ما بسیار خطرآفرین
بوده و شرایط را از این هم بدتر کند.
کرونا جان  ۳۲۸نفر دیگر را در ایران گرفت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :تاکنون
دو میلیون و  ۱۹۴هزار و  ۱۳۳نفر در کشــور به طور قطعی به
ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۳۲۸نفر از بیماران مبتال به
کرونا  ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۶۶هزار و  ۸نفر
رسیده است.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در اطالعیهای اعالم
کــرد :تا کنون  ۳۷۲هزار و  ۳۶۲نفر دوز اول واکســن کرونا و
 ۱۱۲هــزار و  ۱۰۸نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و مجموع
واکســنهای تزریق شده در کشــور به  ۴۸۴هزار و  ۴۷۰دوز
رسید.
این اطالعیه افزود :از روز پنج شنبه تا روز جمعه  ۲۷فروردین
 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۵ ،هزار و ۲۶۱
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که سه
هزار و  ۲۰۷نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به دو میلیون و  ۱۹۴هزار و  ۱۳۳نفر رسید.
وزارت بداشت اعالم کرد :متاسفانه  ۳۲۸ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۶۶هزار و  ۸نفر رسید.
بر اساس این اطالعیه ،خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۷۶۱
هــزار و  ۴۹۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شــده اند .همچنین چهار هزار و  ۶۵۲نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند.
همچنیــن تا کنــون  ۱۴میلیون و  ۱۶۵هــزار و  ۷۷۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

رییس سازمان انرژی اتمی:

دانشمندان ایرانی به اورانیوم با غنای  ۶۰درصد دست یافتند
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی از دستیابی دانشمندان صنعت هستهای
کشور به اورانیوم با غنای  ۶۰درصد خبر داد.
به گزارش ایرنا ،علیاکبر صالحی روز جمعه در گفتوگوی تلویزیونی افزود :اقدام بزرگی
انجام شــده و با آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس شورای اسالمی همواره در تماس
هســتیم؛ ما در چارچوب قانون اقدام راهبردی عمل کردیم و سیرتحوالت فعالیتهای
هستهای در چارچوب قانون را به استحضار ایشان میرسانیم.
صالحی افزود :روز جمعه نزدیک ســحر به اطالع ایشان این دستاورد بزرگ را رساندم و
ایشان هم اعالم کردند .از وی و از رییس کمیسیون امنیت ملی قدردانی میکنم که به لحاظ
مسائل مالی و دیگر موارد کمک میکنند که قانون مجلس را به پیش ببریم.
رییس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت :دوستانی که این مورد را در قانون وارد کرده بودند
به ما گفته بودند با احتیاط جلو بروید و میخواستند در مذاکرات با حسننیت جلو برویم،
ولی با اتفاقی که رخ داد دستور دادند این کار را سریعتر انجام بدهیم.
صالحی خاطرنشان کرد :چهارشنبه دستور راهاندازی  ۶۰درصد را دادیم و  ۴۰دقیقه بامداد
امروز (جمعه) محصول  ۶۰درصد را گرفتیم .محصولی که االن می گیریم حدود  ۹گرم در
ساعت است .دارند روی چیدمان زنجیرهها کار میکنند که تولید  ۶۰درصد ما کمتر میشود
و ممکن است به  ۵تا  ۶گرم برسد .اما با این دو زنجیره همزمان  ۲۰درصد تولید میکنیم.
وی تاکید کرد :هم  ۶۰درصد و هم با یک تزریق همزمان ۲۰ ،درصد تولید میکنیم که در
یکی دو روز آینده بهینهسازیها به پایان میرسد.
رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :این نشان از آمادگی سازمان انرژی اتمی دارد که
وقتی دســتوری از سوی مقامات مسئول میرســد این آمادگی را دارد که آن دستور را به
فوریت انجام دهد.
صالحی ادامه داد :اکنون هر غنایی را اراده کنیم ،امکانپذیر اســت و هر لحظه قادر به این
کار هستیم.
وی با بیان اینکه بعد از خرابکاری نطنز هیچ آلودگی در آن محل نیست ،گفت :اگر آلودگی
بود نمی گذاشــتیم عزیزانمان در آن محیط کار کنند و اگر آلودگی بود بازرســان از محل
بازرسی نمی کردند.
رییس سازمان انرژی اتمی افزود :هیچ لحظه ای غنی سازی در نطنز قطع نشد و غنی سازی

با قوت ادامه می یابد؛ در یکی از سالن ها مشکل پیدا کردیم ولی سالن های متعددی داریم
و غنی سازی با قوت همچنان جلو می رود.
صالحی اظهار داشت :به طور مثال در یک سالنی زنجیره ۳۰تایی  IR۵با سوی  ۱۰داریم،
زنجیره  ۳۰تایی  IR۶sداریم با سوی  ۶و دو زنجیره  IR۶و  IR۴کامل داریم که  ۶۰درصد
را تولید میکنند.
وی خاطر نشان کرد :زنجیره های ده تایی  IR6و  ۲۰تایی  IR6داریم که دارند کار می کنند
و زنجیره های پراکنده داریم که دارند کار می کنند غنی سازی در نطنز قطع نشده و به میزان
قابل توجهی در حال انجام است.
رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :در سالنی که یکسری ماشین های  IR1داشتیم علتش
قطع برق بود که برق اصلی امشب وصل می شود و برق استندبای ظرف یکی دو روز آینده
وصل می شود و االن با برق اضطراری ماشین ها را چک می کنیم و آنهایی که از کار افتاده
است ،جایگزین می کنیم.
صالحی تصریح کرد :سایت نطنز همچنان پابرجاست و همچنان با قوت جلو می رود و
یکی از شیوه های بازدارندگی آمادگی است که جوانان غیور ما دارند که هر وقت دشمن
حادثه ای را ایجاد می کند به فوریت ضمن اینکه مساله پیش آمده را جبران می کنند ،چند
قدم هم جلوتر می روند.
وی ادامه داد :اورانیوم  ۶۰درصد برای ساختن تارگت ها و هدف هایی است که این هدف
ها را در راکتور تهران می گذاریم و از آن مولبیدن استخراج می کنیم .این  ۶۰درصد را اکنون
برای سوخت تولید نمی کنیم و این که گفتند و ایجاد ابهام کردند ،درست نیست.
معــاون رییس جمهوری گفت ۶۰ :درصد کاربردهای متفاوتی دارد و یکی از کاربردهای
آن برای تولید رادیودارو است و ما با  ۲۰درصد هم می توانیم چنین کاری را انجام دهیم.
وقتی غنا باال می رود راندمان ما باال می رود و میزان مولیبدن بیشتر می رود و زمان تولید
کوتاه تر می شود و فرآیند آسان تر می شود این فرصتی بود که قانون مجلس برای سازمان
انرژی اتمی فراهم کرد.
صالحی افزود :در حال حاضر محصول غنی ســازی  ۶۰درصد حدود  ۹گرم در ساعت
اســت ولی با بهینه سازی این میزان را به  ۵گرم می رسانیم و در عوض  ۲۰درصد را هم
تولید می کنیم.

ظریف:

زمان و مدت مذاکره را تنها منافع ملی تعیین میکند
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یادداشــتی در اینســتاگرام با تاکید
بر اینکه امروز از مذاکره بــرای مذاکره ،با جدیت امتناع خواهیم کرد ،گفت :زمان
و مدت مذاکره را تنها منافع ملــی و نه فرصتهای تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی
تعیین می کند.
به گزارش پنجشنبه شب ایرنا ،وزیر امور خارجه در اینستاگرام تصویری از عبارت
حسبناهلل و نعم الوکیل را منتشر کرد و نوشت :برای هر خدمتگزاری مأموریتی فراتر
از خرسند و خوشحال ساختن ولی نعمتان قابل تصور نیست.
او ادامــه داد :من و همکارانم به خوبی میدانیم که ایران ما آزرده اســت؛ میدانیم
که جنون ترامپ روزهای دشــواری را بر معیشت هموطنان تحمیل کرده ولی این
دالوران با آن غرور تاریخی و فرهنگ دیرین ،سر فرود نیاوردند و تسلیم زورگویی
ایرانستیزان نشدند؛ قهرمانانه ایستادند ،اما زخم خوردند و نجیبانه درد کشیدند.
ظریف افزود :میدانیم که چشماندازهای روشن پس از برجام ،مبهم شد و امیدهای
برآمده از تدبیر ،در تردید فرو رفت .به همین سبب ،این روزها انگیزهای فراتر از این
نداریم که در پایان مسئولیت و در آستانهی سپردن امانت ،دوباره هموطنان را خرسند
و خوشحال سازیم؛ همان دعایی که مقام معظم رهبری در نخستین روز از رمضان
امسال ،به مذاکرهکنندگان هدیه فرمودند.
وزیر امور خارجه ایران ادامه داد :از همان نخستین حضورم در صحن مجلس برای
کسب رأی اعتماد ،هر ســخنرانیام را با زمزمهی این کلمات آسمانی آغاز کردهام
عم ال َوکیل» و به راستی چه اطمینانبخشتر از این که در طوفان
که َ
«حسبُنَا اهللُ َو ن ِ َ
حوادث ،پشتیبان ما تنها قدرقدرت هستی باشد که «الیس اهلل بکاف عبده».

وی افزود :یادآوری دیروز مقام معظم رهبری به مذاکرهکنندگان برای باور از اعماق
عم ال َوکیل» یک بار دیگر همچون مقاطع دشوار قبلی ،امیدها
جان به َ
«حسبُنَا اهللُ َو ن ِ َ
را زنده کرد و گامها را قویتر.
ظریف گفت :توصیه رهبری به امتناع از «مذاکرات فرساینده» همواره چراغ راه ما
بوده است« .مذاکره برای مذاکره» را تجربهای ناموفق میدانستیم و تنها برای دستیابی
به اهدف ملی مذاکره کردهایم.
وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد :همانطور که در چهار ســال گذشته ،مذاکرهی
منتهــی به گرفتن عکس یادگاری را نپذیرفتیم ،امروز نیز از مذاکره برای مذاکره ،با
جدیت امتناع خواهیم کرد.
ظریف ادامه داد :مذاکره در نگاه سیاســت خارجی تدبیر و امید ،ابزاری قدرتمند و
مشــروع است برای گرهگشایی از اکنون و افقگشایی برای آینده؛ نه تریبونی برای
شعار ،نه بلندگویی برای خطابه و نه قابی برای انداختن عکسهای تکراری.
وی افــزود :فروتنانه تقاضا میکنم مخالفان دریابند که زمان و مدت مذاکره را تنها
منافع ملی تعیین میکند و نه فرصتهای تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی.
او ادامــه داد :همگان را به تعمق در فرمایــش رهبری دعوت میکنم و از مخالفان
میخواهم که آرزوی فرسایندگی مذاکرات ،تعویق گرهگشایی از تحریم و تأخیر در
احیای برجام را کنار بگذارند.
وزیر امور خارجه ایران افزود :به امید خرســندی و خوشــحالی ایرانیان و به امید
آیندهای نزدیک که معیشت شــهروندان از مصائب تحریم رهیده باشد و سالمت
عمومی از آفت کرونا؛ رمضان مبارک.

سرمقاله

کره زمین :از گذشته تا آینده
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

در اوایل قرن  19میالدی ،جوزف فوریه دانشمند فرانسوی نشان داد که عامل اصلی افزایش
دمای زمین ،جو کره زمین اســت .در سال  1860فیزیکدان ایرلندی جان تیندال ،به این نتیجه
رسید که گرم شدن کره زمین ناشی از ویژگیهای برخی گازهای موجود در اتمسفر از جمله
دی اکسید کربن است .این گازها اجازه ورود اشعه خورشید به سطح زمین را میدهند لیکن
از خروج حرارت جلوگیری میکنند .در آغاز قرن بیستم ،اسوانته آرینیوس شیمی دان سوئدی
به این نتیجه رسید که ممکن است پایین بودن میزان دیاکسیدکربن موجب بروز عصر یخی
در کره زمین شده باشد و پیشبینی کرد که افزایش استفاده از زغالسنگ میتواند به گرم شدن
کره زمین بیانجامد.
اما هیچ یک از این دانشمندان تصور نمیکردند که استفاده فراگیر از سوختهای فسیلی به این
مقدار و به این سرعت باشد .در سال  1900میالدی 2میلیارد تن دی اکسید کربن در اثر استفاده
از ســوخت های فسیلی به هوا پخش شــد .در سال  1950میالدی ،این میزان به  3برابر و در
حال حاضر به  20برابر افزایش یافته اســت .انفجار استفاده از سوختهای فسیلی و بسیاری
ویژگیهای دیگر ،قرن بیستم را به دورهای استثنایی در تاریخ بشر تبدیل کردهاست .در این قرن
انرژی به وفور در اختیار صنایع ،گرمایش و حمل و نقل قرار گرفت و افزایش قابل توجه تولید
مواد منفجره و کود شیمیایی ،بهرهبرداری از معادن ،کشاورزی و حتی صنایع نظامی را متحول
کرد .ا ّرهها به جان درختان جنگل افتادند و پاالیشگاهها بی وقفه مواد اولیه برای تولید پالستیک
تامیــن کردند .درطول تاریخ جمعیت کره زمین طی یک قرن دو برابر افزایش نیافته بود ولی
در قرن بیستم دو بار دو برابر شد .در هیچ قرنی  GDPجهان دو برابر نشده بود ولی در قرن
بیستم چهار بار دو برابر شد!
در سال  1965میالدی ،در پیوست گزارشی که توسط کمیته مشورتی رئیس جمهور آمریکا تهیه
شد برای اولین بار سیاستمداران در جریان عواقب تغییرات اقلیمی قرار گرفتند .در نیمه اول
قرن بیستم دانشمندان بر این عقیده بودند که همه دیاکسیدکربن تولید شده در صنعت توسط
اقیانوسها جذب خواهد شد ،ولی در دهه  50میالدی ،راجر رِ ِولِه دانشمند اقیانوسشناس نشان
ی اکسیدکربن موجود در
داد که چنین نیســت و از سال  1965میالدی معلوم شد که میزان د 
اتمسفر به آرامی در حال افزایش است .کمیته مشورتی در گزارش خود به رئیس جمهور آمریکا
اعالم کرد که کربنی که طی چند صد میلیون سال در اعماق زمین ذخیره شده است تنها در چند
نسل آزاد شده و چنانچه اقداماتی صورت نگیرد دمای کره زمین به صورت بی سابقهای افزایش
خواهد یافت .پیشنهاد کمیته نیز بسیار جالب و البته غیرواقعی بود ،رها کردن میلیاردها توپ
پینگ پنگ بر سطح اقیانوسها که اشعه خورشید را انعکاس داده و اثر خنک کننده ایجاد کند!
اما امروز تغییرات اقلیمی به یک گرفتاری بزرگ تبدیل شده است.
در سال  1965میالدی ،میزان دی اکسیدکربن در هوا  320 ppmیعنی فقط  40 ppmبیشتر
از دو قرن قبل از آن بود در حالی که طی  3دهه بعد این میزان  40 ppmدیگر افزایش یافت و
 40 ppmبعدی فقط دو دهه طول کشید .در حال حاضر میزان دی اکسیدکربن در هوا ppm
 408است و سالیانه  2 ppmبه آن اضافه میشود.
در واقــع فرضیه آرینیوس مبنی بر اینکه مهمترین عامل تغییر دمای کره زمین در فاصله بین
عصرهای یخبندان میزان دی اکسیدکربن در اتمسفر بوده است ،به اثبات رسید .شواهد موجود
از یخهای قطبی حکایــت از آن دارد که تغییرات هر دو متغیر یعنی دمای کره زمین و میزان
دی اکســیدکربن در هوا در دورهای چند صد هزار ساله با هم مطابقت دارد .از نظر میزان دی
اکسیدکربن تفاوت بین امروز و قرن هجدهم برابر با قرن هجدهم و عصر یخبندان است .آخرین
باری که میزان دی اکسیدکربن اتمسفر کره زمین برابر با امروز بود ،درجه حرارت متوسط کره
زمین  3درجه سانتیگراد گرمتر بود .در آن دوران ،تپههای گرین لند پوشیده از علف و برخی
مناطق قطب جنوب سرتاسر جنگل بود .آب یخهای قطبی نیز در اقیانوسها حرکت میکرد و
در نتیجه سطح آب  20متر باالتر از امروز بود.
شواهد حاکی از آن است که پرزیدنت جانسون گزارش کمیته مشورتی را نخوانده بود و هیچ
اقدامی در این زمینه نکرد .البته در آن روزها هنوز دالیل مستحکمی مبنی بر اینکه بشر باعث گرم
شدن زمین شده است وجود نداشت .ولی امروز شرایط متفاوت است .از دهه  1970میالدی،
همواره دمای کره زمین نسبت به دهه قبل از آن افزایش یافته است .شبیه سازیها و مدلهای
موجود نشان میدهند که تا دهه  1980میالدی تاثیر صنایع بر گرمایش زمین قابل توجه نبوده
است ولی در حال حاضر مهمترین عامل بشمار میرود.
در سال  1992میالدی کشورهای جهان توافقنامهای را در راستای جلوگیری از هرگونه تغییر در
اکوسیستم جهان امضاء کردند .اما از آن تاریخ تا امروز بشر  765میلیارد تن دی اکسیدکربن در
هوا پخش کرده و در نتیجه دمای متوسط دهه  2010میالدی  0/5درجه سانتیگراد باالتر از دهه
 1980میالدی ثبت شده است .طبق برآورد کمیته بین دولتی تغییرات اقلیمی  ،IPCCمتوسط
دمای سطح کره زمین در حال حاضر  1درجه سانتیگراد بیشتر از دوران قبل از انقالب صنعتی
بوده و کماکان در هر دهه  0/2درجه سانتیگراد افزایش می یابد .در سال  2015میالدی توافق
نامه پاریس به امضاء رسید و کشورهای جهان برای اولین بار اهداف ک ّمی در این زمینه تعریف
کرده و متعهد شدند که افزایش درجه حرارت زمین را به میزان کمتر از  2درجه سانتیگراد نسبت
به دوران قبل از صنعتی شدن محدود کرده و کوشش کنند که این افزایش از  1/5درجه فراتر
نرود .در حال حاضر آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که افزایش درجه حرارت کره زمین
ادامه خواهد یافت .افزایش دمای کره زمین تنها وقتی متوقف خواهد شد که هیچگونه افزایشی
در گازهای گلخانهای نداشته باشیم .چنانچه قرار باشد افزایش دما به 1/5درجه سانتیگراد محدود
شود این شرایط باید تا سال  2050فراهم شود .بنابراین چالش اصلی قرن  21آن است که روند
افزایش 20برابری انتشار گازهای گلخانهای در قرن بیستم با دو برابر سرعت معکوس میشود.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول :سعیدتقیپورچنگیز
• سردبیر :مهدی زاهدی
•مدیرامور اجرایی و مالی :الهام معظمی گودرزی • مدیر بازرگانی :ملیحه مکرمی
•هیئت تحریریه :علی شفائی • مرتضی ابراهیمی • مهناز اسماعیلی • گلناز پرتوی مهر
•گرافیک و صفحه آرائی  :عطیه نوبخت
•عکاس  :مسعود روستا
• مدیر فناوری اطالعات :مریم قجر
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی • 1573746511 :تلفن • 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
• نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910 :
•سامانه پیامک روابط عمومی • 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
• چاپخانه :چاپ صمیم • نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،جاده مخصوص کیلومتر  ،۹شرکت عالءالدین ،پالک  ،۲۰۳سوله
چاپ صمیم • پخش سراسری :احمد جراری • تلفن44533725 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران نشریات ایران» و
«تعاونی مطبوعات کشور» است.
• روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور با کسب  61/34امتیاز به رتبه  9در میان
روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست یابد.
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
•گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
• توییترhttps://twitter.com/jahaneco:
• اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneco:
• تلگرامhttps://telegram.me/jahaneghtesad :
• فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneco :
• آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
• یوتیوبhttps://youtube.com/channel/jahaneco :
http://www.rgs.org.ir
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

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.

