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در جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد

رعایت پروتکلها همچنان زیر۷۰درصد

رییس جمهوری گفت :همه تمهیــدات الزم برای جلوگیری از
گسترش موج جدید بیماری در کشور اندیشیده شود .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،جلسه روسای کمیتههای
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا ظهر پنجشنبه در حضور حجت
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین
کمیتههای بهداشــت و درمان ،امنیتــی – اجتماعی و تبلیغات و
اطالعرسانی گزارشهای خود را در خصوص وضعیت بیماری
در مناطق مختلف کشور و همچنین اقدامات ،نظارتها و اعمال
محدودیتهای انجام شده برای کنترل و مهار موج پنجم بیماری
ارائه کردند.
کمیته بهداشــت و درمان در گزارشــی در خصوص خیز پنجم
بیماری از افزایش آمار مبتالیان و تسری وضعیت قرمز در برخی
از دیگر اســتانهای کشــور خبر داد و باال بودن سرعت ابتال در
سویه جدید بیماری موسوم به دلتا ویروس را دلیل عمده افزایش
آمار بیماران در روزهای اخیر عنوان کرد و نسبت به افزایش تعداد
مبتالیان و درگیر شدن تعداد بیشتری از شهرها و استانهای کشور
طی روزهای آینده هشدار داد.
بر اساس این گزارش باال بودن سرعت انتقال دلتا ویروس به حدی
است که افراد با سنین کم و جوانان و نوجوانان را نیز مبتال میکند
لذا رعایت دقیق پروتکلهــا و اعمال نظارتهای دقیق و اعمال
محدودیتهای بیشتر اجتنابناپذیر است و این در حالی است که
متاسفانه بدلیل عادی انگاری و کم توجهی به رعایت پروتکلهای

جهاناقتصاد

بهداشتی وضعیت رعایت پروتکلها همچنان در مجموع زیر ۷۰
درصد بوده که این وضعیت موجب نگرانی است.
در گزارش کمیته بهداشت و درمان با تصریح به اینکه در صورت
عدم مقابله جدی و رعایت نشــدن نکات بهداشتی ،خیز بیماری
در موج پنجم صعودیتر و دامنه آن نیز گســتردهتر از موجهای
قبلی خواهد بود ،درخواست شده است که همه دستگاه نظارتی
همکاری و قاطعیت بیشتری در زمینه اعمال محدودیتها و رعایت
پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم ،صاحبان مشاغل و اصناف را
در دستور کار خود قرار داده و کادر درمان را در شناسایی و درمان
بیماران و مبتالیان کمک کنند.
قرارگاه عملیاتی نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و اعمال
محدویت تردد در شــهرهای قرمز و نارنجی و همچنین تشدید
نظارتها برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی و همچنین کنترل
مرزهای ورودی کشور ارائه کرد.
در این جلســه همچنین وزیر بهداشــت و درمــان و آموزش
پزشکی گزارشی از وضعیت مدیریت تامین برق مراکز درمانی و
بیمارستانها با توجه به افزایش مراجعات و بستری بیماران کرونایی
ارائه کرد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه با توجه به زیرساختهای مطلوب فنی
و تامین برق اضطراری و پیشبینیهای به عمل آمده خوشبختانه
عوارض و آسیبهای احتمالی خاموشیهای اخیر به شکل مطلوبی
مدیریت شد ،اظهار داشت :این موضوع عوارض جدی و آسیب
غیرقابل مدیریت را به روند درمان بیماران و تامین نیازهای درمانی

چهارسویسیاست
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد:

سن تمایل به ازدواج در جوانان باال رفته است

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت :در حال حاضر سن تمایل
به ازدواج در جوانان باال رفته اســت یعنی جوانان اعالم می کنند حتی اگر شرایط شان از
نظر اقتصادی و مسکن و  ...فراهم باشد در پسران سن ازدواج  ۳۰سال مطرح شده است و
دختران میانگین تقریبا  ۲۷سال را مناسب ازدواج می دانند.
«محمد مهدی تندگویان» معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت
و گو با خبرنگار ایلنا درباره افزایش سن ازدواج در بین جوانان گفت :براساس پایشی که از
جوانان صورت گرفته در حال حاضر سن تمایل به ازدواج در جوانان باال رفته است ،یعنی
حتی اگر شرایط شان از نظر اقتصادی و مسکن و  ...فراهم باشد در پسران سن ازدواج ۳۰
سال مطرح شده است و دختران میانگین تقریبا  ۲۷سال را مناسب ازدواج می دانند.
وی ادامه داد :بنابراین در این بخش عالوه بر همه اقداماتی که برای تشویق جوانان به ازدواج
انجام می دهیم ،اگر می خواهیم سن ازدواج کاهش پیدا کند باید فرهنگ سازی مناسبی در
این زمینه صورت بگیرد و آموزش و پرورش می تواند این فرهنگ را ایجاد کند.
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به اقداماتی که در طرح
ســرباز مهارت صورت گرفته اســت ،گفت :در پادگان ها آموزش های مهارت زندگی به
جوانان داده می شود .برآورد و پایشی که از این آموزش ها انجام شده است ،نشان می دهد
که بیش از  ۷۰درصد سربازانی که این دوره را طی می کنند ،اعالم کرده اند که برای ازدواج
انگیزه پیدا کرده اند .تندگویان تصریح کرد :در بررســی هایی که از این سربازان صورت
گرفته آنها اعالم کرده اند که با گذراندن این آموزش ها متوجه شــده اند که اصل ازدواج
چیست و می گویند؛ می توانیم با یک سری اقدامات هم معیشت مان را اصالح کنیم و هم
رابطه مان را با جنس مقابل در قالب ازدواج داشته باشیم .وی ادامه داد :اگر این آموزش ها
در مدارس برای همه افراد یعنی هم دختران و هم پسران ارائه داده شود ،می تواند بسیار موثر
باشد .شاید یکی از موضوعاتی که باعث کاهش سن ازدواج می شود این است که فضای
واقعی زندگی برای بچه های ما متصور شود و بدانند که زندگی مشترک با ارتباط مشترک با
جنس مخالف بسیار متفاوت است .همچنین براساس آموزش هایی که به آنها ارائه می شود
احساس کنند که توانایی این را دارند که در کنار تسهیالتی که به آنها برای تشکیل زندگی و
ازدواج داده می شود ،زندگی مشترک تشکیل دهند.
استاد دانشگاه جورج تاون:

تا استقرار دولت جدید در ایران مذاکرات
به جایی نخواهد رسید

نویسنده و استاد دانشگاه جورج تاون گفت :آمریکا نسبت به دولت جدید ایران هنوز اطمینان
ندارد و مطمئن نیســت که آیا دولت جدید به تعهدات خود پایبند خواهد ماند .بنابراین به
احتمال قوی تا اســتقرار دولت جدید مذاکرات به جایی نخواهد رسید .به نظر من بعد از
آن هم رسیدن به توافق سخت تر خواهد شد چرا که بسیاری از اصولگرایان از ابتدا هم با
برجام مخالف بودند.
شیرین هانتر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،در پاسخ به این سوال که دور ششم مذاکرات وین
برای احیای برجام به پایان رسیده و زمانی برای دور هفتم در نظر گرفته نشده و هیئتهای
مذاکرهکننده در پایتختها هســتند .در این میان تهران از واشــنگتن میخواهد که تصمیم
سخت را برای حصول توافق اتخاذ کند و واشنگتن هم میگوید تصمیم سخت باید در تهران
گرفته شــود .ارزیابی شما از این تصمیمات سخت و افق پیش روی برجام چیست ،گفت:
مشکل اصلی در مذاکرات این است که از طرفی ایران میخواهد که تمام تحریمها لغو شود
و آمریکا تعهد بدهد که تحریمها دوباره برقرار نخواهد شد اما ایاالت متحده حاضر به لغو
همه تحریمها نیست و همچنین حاضر به دادن تعهدی برای بازنگشتن تحریمها نیز نیست.
وی ادامه داد :آمریکا هنوز میخواهد از تحریمها برای تغییر رفتار منطقهای ایران اســتفاده
کند .در ضمن با توجه به مشکالتی که تحریم ها برای ایران ایجاد کرده ،واشنگتن هنوز امید
دارد که فشــارهای مردمی منجر به تغییر وضع موجود در ایران یا خلق تغییر سیاستهای
منطقهای ایران شود .آمریکا نگران است که اگر تحریم ها لغو شوند و ایران درآمد بیشتری
دریافت کند اقدامات منطقهای خود را افزایش خواهد داد و مشکالتی برای متحدان آمریکا
ایجاد خواهد کرد .اســتاد دانشگاه جرج تاون همچنین در پاسخ به این سوال مبنی بر این
که آیا دور هفتم میتواند دور پایانی باشــد و آیا به توافق نزدیک هستیم ،گفت :سرنوشت
دور هفتم هنوز روشــن نیست؛ از نظر طرفهای اروپایی و آمریکایی تغییر دولت در ایران
مساله را پیچیده تر کرده است.

آنها وارد نکرده است .مشکالت و مسائل مرتبط به این موضوع با
تالش و نظارت شبانهروزی مدیریت میشود.
روحانی با بیان اینکه قرارگاه عملیاتی ماموریت ویژهای در زمینه
نظارت بر حســن اجرای پروتکلهای بهداشتی برعهده دارد ،بر
ضرورت ایجاد هماهنگی بین کمیتههای تبلیغات و اطالعرسانی،
حمل و نقل و کمیته اقتصــادی در این زمینه و کمک به افزایش
سطح مراعات اصول بهداشتی در جامعه تاکید کرد.
رییس جمهور با اشاره به گزارش کمیته بهداشت و درمان در مورد
شرایط ویژه و خطرناکتر بودن موج پنجم بیماری نسبت به موج
های قبلی ،تاکید کرد :باید تمهیدات الزم برای تقویت نظارتها از
سوی دستگاهها و نهادهای نظارتی و همچنین اطالعرسانی بیشتر
به مردم نسبت به عواقب خیز جدید بیماری و گستردهتر بودن آن
در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی اندیشیده شود و برخورد
قانونی با تخلفات در این زمینه با قاطعیت بیشتر صورت گیرد.
اجرای عملیات واکسیناسیون و سرعتگیری آن در روزهای اخیر
با توجه به واردات بیشتر واکسن خارجی و همچنین ورود تدریجی
واکسنهای تولید داخلی به چرخه مصرف دیگر موضوع مطرح
شــده از سوی کمیته بهداشت و درمان در این جلسه بود و اعالم
شــد که با تحقق وعدههای تولید کنندگان واکسن داخلی دارای
مجوز برای تولید بیشتر و همچنین تالشهای دستگاههایی همچون
وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای تامین واکسن خارجی
واکسیناســیون گروههای هدف طبق سند ملی تا مرداد ماه محقق
خواهد شد.

به همین منظور بیش از  ۸۰۰مرکز تجمیعی واکسیناسیون و بیش
از  ۳هزار تیم واکسیناتور در سراسر کشور راهاندازی و فعال شده
اســت تا فرآیند تزریق واکسن با سرعت مناسب و بدون تجمع
انجام شود.
کمیته بهداشت و درمان همچنین درخواست کرد با توجه به اهمیت
باالی اطالع رسانی و اظهار نظر در مورد تولید واکسن و تاثیر آن
در سهولت روند واکسیناسیون ،نسبت به وضعیت اطالع رسانی
در خصوص تامین واکسن به ویژه از سوی تولیدکنندگان داخلی
با حساسیت و دقت نظر بیشتر اقدام شود و این اقدام فقط از طریق
دستگاههای مسئول و ذیربط صورت گیرد.
رییــس جمهوری در این خصوص با اشــاره به برنامهریزیها و
اقدامات انجام شده در زمینه تامین و تولید واکسن ابراز امیدواری
کرد به رغم مشکالت و موانع موجود با افزایش واردات واکسن
خارجی و تقویت تولید واکسن داخلی ،عملیات واکسیناسیون با
سرعت بیشتری انجام گیرد.
کرونا جان  ۱۴۶نفر دیگر را گرفت
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اعالم کرد ۱۴۶ :بیمار کووید  ۱۹از روز پنج شنبه
تا روز جمعه جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۸۵هزار و  ۵۴۳نفر رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت،
مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به سه میلیون و  ۳۴۴هزار و
 ۱۲۲نفر رسید و تاکنون  ۲میلیون و  ۹۹۵هزار و  ۱۹۵نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
همچنین سه هزار و  ۵۰۶نفر از بیماران مبتال به کووید  ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون چهار میلیون و  ۵۲۹هزار و  ۸۴۵نفر دوز اول واکسن کرونا
و  ۲میلیون و  ۱۲۸هزار و  ۸۵۰نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۶میلیون و  ۶۵۸هزار
و  ۶۹۵دوز رسید.
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۶ ،هزار و  ۵۹۶بیمار جدید
مبتال به کووید ،۱۹از روز پنج شنبه تا روز جمعه  ۱۸تیرماه ۱۴۰۰
در کشور شناسایی شد که هزار و  ۷۵۹نفر از آنها بستری شدند.
 ۱۴۳شهر در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند
رنگ بندی کرونایی شهرهای مختلف اعالم شد که براساس آن،
تعداد شهرستانهای قرمز کرونا به  ۱۴۳شهر افزایش یافت.
به گزارش وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،عالوه بر
شــهرهای قرمز قبلی ،از  ۱۹تیر شهرستان های خوی (آذربایجان
غربــی) ،اردبیل (اســتان اردبیل) ،آران و بیدگل و خمینیشــهر
(اصفهان) ،درهشــهر (ایالم) ،بروجــن (چهارمحال و بختیاری)،
قوچان (خراســان رضوی) ،هندیجان (خوزســتان) ،گرمســار
(سمنان) ،ممســنی (فارس) ،آققال ،کردکوی ،گالیکش و گرگان
(گلستان) ،بندر انزلی ،رودبار و رودسر (گیالن) ،دلفان و سلسله
(لرستان) ،بهشهر ،جویبار ،رامسر و فریدونکنار (مازندران) ،دلیجان
و محالت (مرکزی) در وضعیت قرمز قرار میگیرند.
براســاس آخرین آمــار رنگبندی ۱۴۳ ،شهرســتان قرمز۱۸۶ ،
شهرســتان نارنجی و  ۱۱۹شهرستان زرد در کشور وجود دارد و
وضعیت هیچ شهری آبی نیست.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

برای احیای برجام باید مرحله به مرحله جلو رفت
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احیای گام به گام و مرحلهای
را رویکرد بهتری برای احیای برجام دانســت و تاکید کرد :پیکره برجام در دوران ریاست
جمهوری ترامپ آنقدر آسیب و جراحت دیده است که به یک باره احیا نشود .باید به احیای
آن فرصت داد و مرحله به مرحله جلو رفت.
«حشمتاهلل فالحتپیشه» در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا ،درباره آخرین وضعیت
مذاکرات وین برای احیای برجام گفت :متاســفانه مسئوالن سیاسی کشورها نتوانستند از
فضای شکل گرفته در وین استفاده کنند و شاهد نوعی فرصتسوزی در این زمینه بودیم.
البته این فرصتسوزی از سوی دیپلماتها نبود چراکه اگر تصمیمگیری به آنها بود ،توافق
برای احیای برجام خیلی زودتر انجام میشد.
وی با بیان اینکه یک دلیل در این فرصتسوزی به خاطر بیاعتمادی شدید بود ،اظهار داشت:
طرفین نتوانستند از فضای بیاعتمادی که از دوران ریاست جمهوری ترامپ تشدید یافته
بود ،خالص شوند و اکنون هم در همان میدان و زمینی که ترامپ و پمپئو برایشان طراحی
کرده بودند ،بازی میکنند.
به گفته این تحلیلگر ارشــد مسائل سیاست خارجی ،جریانات و گروههای ثالث مخالف
تنشزدایــی میان ایران و آمریکا نیز بــه این بیاعتمادی دامن زدند و با ایجاد موانع جدید،
دستیابی به توافق را به تاخیر انداختند.
روش همه یا هیچ ،احیای برجام را به تاخیر انداخته است
فالحتپیشه در توضیح بیشتر درباره نقش تیم سیاست خارجی ترامپ در تاخیر در توافق
برای احیای برجام تصریح کرد :تیم سیاســت خارجی آمریکا در زمان ریاست جمهوری
ترامپ ،با اعمال تحریمهای ثانویه و غیرمرتبط با برجام شرایطی را ایجاد کرد تا حتی اگر
برجام احیا و شــاکله تحریمهای برجامی برداشته شود ،ایران عمال نتواند از مزایای احیای
برجــام و رفع تحریمها بهرهبرداری کند و صرف احیای توافق هســتهای ،طرف ایرانی را
راضی نکند.
وی ادامه داد :طرف ایرانی در مذاکرات وین خواســتار برداشته شدن موانع اجرای برجام و
رفع تمامی تحریمها است اما طرف آمریکایی میگوید تنها تحریمهای برجامی را برمیدارد.
این در حالی اســت که ایران میگوید تحریمهای غیربرجامی اعمال شده در زمان ترامپ
اگرچه ارتباطی با برجام ندارد اما با هدف نابودی برجام و عدم احیای آن وضع شده است.
این استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه باید میدان
دیگری برای احیای برجام طراحی شود ،خاطرنشان کرد :در توافق ژنو که در سوم آذر ماه
ســال  - ۹۲که پایه و اساس برجام بود – طرفین توافق کردند یا در مورد همه چیز توافق
میکنند یا در مورد هیچ چیزی توافقی نکردهاند .این روش اکنون هم در مذاکرات وین دنبال
میشود که به نظر من احیای توافق را به تاخیر انداخته است.
احیای برجام نیازمند راههای حد وسط و انعطافپذیری است
فالحتپیشه احیای گام به گام و دومرحلهای را رویکرد بهتری برای احیای برجام دانست و
ابراز داشت :پیکره برجام در دوران ریاست جمهوری ترامپ آنقدر آسیب و جراحت دیده
است که به یک باره احیا نشود .باید به احیای آن فرصت داد و مرحله به مرحله جلو رفت
وگرنه اینکه احیای برجام را منوط به توافق در مورد همه مســائل کرد ،دادن فرصت به

گروهها و جریانات ثالث برای فعال شدن است که دست به اقدامات تخریبی و خرابکارانه
بزنند.
وی افزود :مثال طرفین میتوانند به این توافق برسند که آمریکا و اروپا در یک سازوکار ،شاکله
تحریمها برداشته شود و در یک فرصت حداکثر دو ،سه ماهه همه تحریمها برداشته شود و
از طرف دیگر ایران هم بپذیرد در یک سازوکار توافقی با آژانس ،همزمان با رفع تحریمها،
اعتمادسازی کند ،بهتر است از آن است که توافقی برای احیای برجام نشود.
به گفته این نماینده ســابق مجلس ،احیای برجام نیازمند راههای حد وســط و مبتنی بر
ســازوکارهای عملیاتی و انعطافپذیری است که در چارچوب آن ،دغدغههای دو طرف
در یک تصمیم سیاسی کالن مرتفع شود و رفع عملیاتی آن در یک فرصت زمانی دو ،سه
ماهه انجام شود.
فالحتپیشه درباره درخواست از آمریکا برای ارائه ضمانت بیان کرد :حتی شورای امنیت
به عنوان یکی از مهمترین ارکان سازمان ملل متحد هم نتوانست با قطعنامه  ،۲۲۳۱برجام را
تضمین کند و مانع از خروج آمریکا از آن و سنگاندازی این کشور به توافق هستهای شود.
وی با تاکید بر اینکه نظم بینالمللی تابعی از قدرت است ،یادآور شد :فقط قدرت است که
تضمینکننده اجرای هر توافقی است .اگر ایران به اقدام تروریستی آمریکا در ترور سردار
ســلیمانی با حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عیناالسد پاسخ نمیداد یا هواپیمای بدون
سرنشین آمریکایی که به آبهای سرزمینی ایران تجاوز کرده بود را مورد هدف قرار نمیداد،
اکنون آمریکا حاضر به مذاکره نبود چراکه آمریکا قدرت ایران را دید.
این تحلیلگر ارشــد مسائل سیاست خارجی اضافه کرد :همانطور که آمریکا سعی میکند
ابزارهای تحریم را به عنوان اهرم فشــار برای اعمال قدرت حفظ کند ،ایران هم باید سعی
کند قابلیتهای هســتهای خود را نگه داشته و آنها را حفظ کند وگرنه هیچ تضمینی برای
حفظ برجام نیست .در واقع ،معطل کردن احیای برجام برای گرفتن تضمین غیرواقعگرایانه
و کشتن زمان است.
احیای برجام در دوران انتقال ،در سیاست خارجی دولت سیزدهم اثرگذار است
فالحتپیشه در پاسخ به این سوال که احیای برجام در دولت سیزدهم راحتتر نخواهد بود،
عنوان کرد :اگر برجام در دوران انتقال احیا شود ،به سود همگان – هم ایران و هم آمریکا –
خواهد بود .تالش دولت روحانی برای احیای برجام نیز به همین خاطر است چراکه هرگونه
تاخیر ،فقط کار را برای احیای برجام ســختتر کرده و فرصت بیشتری به مخالفان برجام
برای سنگاندازی میدهد.
وی با بیان اینکه آمریکا میداند ســازوکار تصمیمگیری در ایران در رابطه با برجام چگونه
اســت ،گفت :اگر برجام در دوران انتقال احیا شود ،این مسئله در سیاست خارجی دولت
ســیزدهم نیز اثرگذار خواهد بود وگرنه تعلل آمریکا شاید موجب دشوار شدن کار برای
احیای توافق شود.
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه توپ برای احیای برجام
در زمین آمریکا است ،اظهار داشت :ایران آمادگی الزم را برای احیای برجام دارد و دولت
بعدی ایران هم اگرچه ممکن است منتقد آن باشد اما در صورت احیای برجام ،به آن پایبند
باقی خواهد ماند.

ادامه همکاری ایران ،روسیه و ترکیه برای نابودی تروریسم در سوریه

جمهوری اســامی ایران  ،روسیه و ترکیه در پایان شانزدهمین دور مذاکرات سوریه در
نورسلطان قزاقستان در بیانیه مشترکی اعالم کردند :به همکاری های خود تا از بین بردن
کامل داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه ادامه می دهند.
به گزارش ایرنا در این بیانیه که صادر شد ،سه کشور اجرای کامل توافق نامه ها و حفظ
ثبات در ادلب را ضروری دانستند .
بر اساس این بیانیه ایران  ،روسیه و ترکیه مصمم به مخالفت با برنامه های جدایی طلبانه
در شرق فرات سوریه هستند.
این بیانیه مشترک می افزاید:روسیه ،ایران و ترکیه توقیف غیرقانونی نفت و انتقال درآمد
حاصل از فروش نفت متعلق به سوریه را نمی پذیرند .این بیانیه گفت  :ایران  ،روسیه و
و ترکیه حمالت نظامی اسرائیل به سوریه را محکوم می کنند ،این حمالت نقض قوانین
بین المللی اســت ،باید متوقف شــود .در این بیانیه آمده است« :آنها عزم خود را برای
مخالفت با برنامه های تجزیه طلبانه با هدف تضعیف وحدت سوریه و تهدید امنیت ملی

کشورهای همسایه مجددا ً تأیید کردند».
طرفین توافق کردند که دستیابی به امنیت و ثبات طوالنی مدت در شمال شرقی سوریه
تنها بر اساس حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه امکان پذیر است.
در بیانیه آمده است« :ما به طور دقیق وضعیت منطقه کاهش تنش در ادلب را بررسی و
بر لزوم حفظ صلح از طریق اجرای کامل توافقات موجود در مورد ادلب تأکید کردیم».
«نمایندگان جمهوری اســامی ایران  ،فدراســیون روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای
ضامن قالب آستانه بر مخالفت خود با توقیف غیرقانونی و انتقال درآمدهای نفتی که باید
متعلق به جمهوری عربی سوریه باشد  ،تأکید کردند.
طرفین همچنین از افزایش حضور و فعالیت تروریستی گروه تحریر الشام و سایر سازمان
های تروریستی وابسته به آن  ،که غیرنظامیان را تهدید می کند  ،نگرانی جدی نشان دادند.
در این بیانیه اعالم شد که نشست بعدی فرمت «آستانه» با موضوع سوریه تا پایان امسال
(میالدی) برگزار می شود.

سرمقاله

تابستانهایجهنمی
در انتظار بشر
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

لیتون دهکدهای درغرب کانادا با هوایی معتدل است .دمای متوسط در اوایل تابستان حدود 16درجه
سانتیگراد است ولی در  8تیر امسال دمای هوا در این دهکده به  49/6درجه رسیده و بدین ترتیب
باالترین درجه حرارت در سراسر کانادا به ثبت رسید .موج گرما ناشی از فرآیندی است که به آن
«درپوش» گفته میشود و در اثر آن منطقهای پرفشار در طبقه فوقانی اتمسفر از جابجایی هوای سطح
تحتانی جلوگیری میکند ،مشابه َس ِر قابلمهای که آب داخل آن در حال جوشیدن است .درپوشی که
در حال حاضر بر فراز مناطق غربی کانادا و شمال غربی آمریکا سایه افکنده از نظر شدت و دوره
زمانی بیسابقه است .اما چرا ما تسخیرکنندگان کره خاکی با چنین شرایط اقلیمی مواجهیم؟ در واقع
عملکرد بشر منجر به افزایش گازهای گلخانهای در اتمسفر شده و نتیجه آن تغییرات اقلیمیای است
که شاهد آنیم .دانشمندان بر این نکته اتفاق نظر دارند که با افزایش دمای متوسط کره زمین به میزان
تنها یک درجه سانتیگراد نسبت به دوران قبل از انقالب صنعتی ،جهان با موجهای گرمای شدیدتر
و بیشــتری مواجه خواهد بود .ایران نیز از این پدیده مستثنی نیست و چندین سال است که بطور
مستمر شاهد افزایش دمای مناطق جنوبی کشور هستیم .تغییرات اقلیمی بدان معنی است که نقاط
بیشتری از جهان با موج گرما مواجه خواهد بود .در  122تحقیق انجام شده بیش از  %90به این نتیجه
رسیدهاند که گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی است و جهان باید در کوتاهترین زمان ممکن
خود را برای مقابله با این پدیده آماده کند.
در سال  2015میالدی با امضاء توافقنامه پاریس  194کشور متعهد شدند افزایش دمای کره زمین
را به  2درجه و ترجیح ًا  1/5درجه سانتیگراد نسبت به قبل از انقالب صنعتی محدود کنند .امروز
جهان به صورت خطرناکی به خط قرمز نزدیک شده است .در سالهای اخیر افزایش دما در مقایسه
با پایان قرن نوزدهم میالدی از یک درجه فراتر رفته و ســازمان جهانی هواشناسی پیشبینی کرده
اســت که افزایش دمای متوسط جهان تا سال  2024به  1/2درجه خواهد رسید .اما افزایش درجه
حرارت جهان به مقدار ناچیز چند دهم درجه چه اهمیتی دارد؟ در دهه اخیر جهان شاهد تغییرات
اقلیمی گســترده از جمله طوفانهای شدید ،بارانهای سیلآسا و خشکسالی بوده است .حتی با
محدود شدن افزایش دما به  1/5درجه ،شرایط آب و هوایی کره زمین بحرانیتر خواهد شد .طبق
تعریف چنانچه در هر منطقه در فصل گرما به مدت چهار روز دما از  %99متوسط دوره فراتر رود،
این شرایط موج گرما به حساب آمده و پیشبینی میشود با افزایش  1/5درجهای دما ،احتمال بروز
موج گرما در نقاط مختلف جهان از  5به  28درصد افزایش یابد .هم چنین در اثر آب شدن یخهای
قطبی و افزایش حجم آب گرمتر اقیانوسها ،سطح آبهای آزاد بین  40تا  80سانتیمتر باال آمده و
کشورهای جزیرهای مثل مالدیو به زیرآب خواهند رفت .در حال حاضر هم بخشی از مردم جهان با
چنین شرایطی مواجهند .بیش از  %20جمعیت جهان در نقاطی زندگی میکنند که دمای متوسط 1/5
درجه افزایش یافته و  %10نیز با افزایش دمای  2درجهای دستوپنجه نرم میکنند.
طبق اعالم شورای بیندولتی تغییرات اقلیمی  ،IPCCتفاوت فاحشی بین اثرات ناشی از محدود
شــدن دمای متوسط کره زمین به  1/5درجه در مقایسه با  2درجه وجود دارد .چنانچه جهانیان به
غفلت خود ادامه داده و اجازه دهند افزایش درجه حرارت به 2درجه برســد ،تا پایان قرن جاری
میالدی ،سطح آبهای آزاد 10سانتیمتر دیگر باال آمده و مناطق ساحلی از جمله در بنگالدش ،حاشیه
رود نیل و بسیاری مناطق دیگر جهان را به کام خود خواهد کشید .شدت و مدت موجهای گرما نیز
افزایش یافته و هرسال جان  400میلیون نفر از مردم جهان به خطر خواهد افتاد .چند صد میلیون نفر
هم امکان کشاورزی را از دست داده و به زیرخط فقر سقوط خواهند کرد IPCC .هشدار میدهد
که در چنین شرایطی شاهد مهاجرتهای گسترده و افزایش منازعات منطقهای ناشی از عدم امنیت
غذایی و دسترسی به آب خواهیم بود .نتایج تحقیق محققین دانشگاه آکسفورد که در سال 2017
میالدی منتشر شد حاکی از آن است که با افزایش 2درجهای متوسط دما ،سرانه تولید ناخالص داخلی
جهان  %13کاهش خواهد یافت .اما این تنها بشر نیست که در معرض خطر قرار دارد .حدود %18
حشــرات %16 ،نباتات و  %8مهرهداران بیش از نیمی از زیست بوم خود را از دست خواهند داد.
چنین تغییرات شگرفی در تنوع زیستی کره زمین قطع ًا زندگی بشر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در اکوسیستم کره زمین حشرات وظیفه گردهافشانی و نباتات جذب دی اکسید کربن از اتمسفر را بر
عهده دارند .بد نیست نگاهی هم بیاندازیم به وضعیت کره خاکیمان؛ چنانچه دمای متوسط آن بیش
از 2درجه افزایش یابد .رابطه بین افزایش دما و اثرات مخرب آن خطی نیست بدین معنی که نمیتوان
ادعا کرد خطرات ناشــی از  3درجه افزایش دما دو برابر  1/5درجه خواهد بود .با گرمایش زمین
احتمال عبور از نقطه غیرقابل بازگشت افزایش یافته و ممکن است اکوسیستم در معرض تغییراتی
قرار گیرد که اساس ًا رفتار آن را برای همیشه تحت تاثیر قرار دهد .البته دانشمندان هنوز در مورد این
تاثیرات به اتفاق نظر نرسیدهاند .یکی از این تغییرات میتواند سیستم چرخش آب اقیانوسها باشد که
به توزیع دما در سطح جهان کمک کرده و نقش قابل توجهی در شرایط آب و هوایی نقاط مختلف
دارد .از دیگر اثرات غیرقابل بازگشت میتوان به از بین رفتن جنگلها ،تغییرات شگرف در بارانهای
موسمی ،فروریختن یخهای قطبی و در پی آن آزاد شدن مقادیر زیادی گاز متان اشاره کرد که هر یک
اثرات مخرب و غیرقابل پیشبینی از جمله گسترش صحراها ،کاهش زمینهای قابل کشت ،تغییرات
آب و هوایی و در نهایت افزایش بیشتر دما در پی خواهد داشت.
هدف از محدود کردن افزایش دمای متوسط کره زمین به  1/5درجه سانتیگراد جلوگیری از چنین
اتفاقات مهیبی است که کره زمین را برای ششمین بار در عمر 4میلیاردساله خود در معرض خطر
نابودی قرار خواهد داد .اما علیرغم توافقنامه پاریس و با وجودیکه برخی کشــورها برای حذف
کامل گازهای گلخانهای برنامهریزی کردهاند جهان به آرامی در مسیر افزایش دمای بیش از  2درجه
در حرکت است .دانشمندان علوم اقلیمی براین عقیدهاند که چنانچه همه کشورها به تعهدات خود
در توافقنامه پاریس عمل کنند ،تا پایان قرن جاری میالدی جهان  2/4درجه نسبت به قبل از انقالب
صنعتی گرمتر خواهد بود .اما افزایش هر چند اندک در دما ،ادامه زندگی بشر بر روی کره زمین را
سخت به چالش خواهد کشید .در نوشتار بعدی به اهمیت بخش انرژی در این مسیر بحرانی و لزوم
کنار نهادن سوختهای فسیلی و توسعه هرچه سریعتر انرژیهای تجدیدپذیر خواهیم پرداخت.

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.

