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از سوی مقام ارشد وزارت اعالم شد:

مخالفت مطلق وزارت بهداشت با سفرهای نوروزی

سرمقاله

پایانزمستان
و روسیاهی زغال سنگ!

ابر رایانه ژاپنی تاثیر دو ماسک بر انتقالکرونا را زیر سئوال برد

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفــت :وزارت
بهداشــت مطلقا موافق هیچ مسافرتی در عید نوروز نیست و
مانند ســال گذشته که گفتیم از  ۲۵اسفند تا بعد از تعطیالت،
فرصتی برای احیای کادر بهداشت و درمان داشته باشیم ،باید از
رفت و آمدها جلوگیری کنیم.
به گزارش ایرنا ،سعید نمکی روز جمعه در بیستمین «پویش
ره سالمت» که در مرکز قلب شهید رجایی تهران برگزار شد،
افزود :صحنههای دردناکی در خوزستان میبینیم و در عرض
 ۴۸ســاعت ریههای یک فرد پر از ویروس اســت .در چنین
شــرایطی میخواهیم کوپن مســافرت بدهیم .میدانیم مردم
خسته هستند .ولی ناچار هستیم برای حفظ سالمت مردم روی
برخی از این پروتکلهای بهداشتی بایستیم .یکی از دغدغههای
همکاران ما همین تعطیالت نوروزی اســت و پیشنهاد ما این
است که تردد و مسافرت انجام نشود .این جادههای پرازدحام و
ترددهای بی رویه و در هم آمیختگی جمعیت و انتقال ویروس
جهش یافته سرکش به شدت نگران کننده است.
وی ادامه داد :به ما گفته میشــود برای سفر پروتکل طراحی
شــود .ما میگوییم آب آلوده نخورید ،اما اگر اصرار میکنید،
بجوشانید و بخورید .در چنین وضعیتی هستیم.
کادر بهداشت و درمان هر روز نحیفتر میشود
وزیر بهداشت بیان کرد :کادر بهداشت و درمان در بی توجهیها
هر روز نحیفتر میشود .عدهای اندک به مسائل و مشکالت
ما بی توجهی میکنند .عید نوروز را در پیش داریم .امیدواریم
عید خوبی برگزار شــود ،اما همه نگرانیم و میدانیم با گردش
ویروس جهش یافته انگلیسی در همه کشور ،مسافرت به عنوان
اصلیترین عامل بسیار موثر است.
وی افزود :وقتی خبرنگار به بازار میرود و به فردی میگوید
چرا ماسک نزدی ،میگوید نه خودم میزنم و نه به مشتریها
میگویم بزنند .به فرد میگویند چرا ماســک نزدی ،میگوید
اعتقاد ندارم .می گویند ماسک یک پروتکل بهداشتی است ،بعد
فرد با مسخره میگوید که ممکن است ویروس از گوش من
وارد شود .این بی توجهیها باعث نگرانی نظام سالمت است.
هر ماه هزار تخت به تختهای بیمارستانی کشور
اضافه میشود
وزیر بهداشت گفت :امسال حدود  ۱۱هزار تخت بیمارستانی
در حال راه اندازی اســت و هر ماه هزار تخت به تختهای
بیمارستانی کشور اضافه میشــود و این اتفاق در هیچ سالی
رخ نداده است.
وی ادامه داد :امســال با وجود گرفتاریهای مربوط به کووید
 ،۱۹نه تنها در این باتالق نماندیم ،بلکه به لطف خدا توانستیم
به عنوان یکی از درخشانترین سالهای قبل و بعد از انقالب
در توسعه زیرساختها تالش کنیم.
نمکی افزود :در کمتر از یک ماه و نیم ۲ ،هزار و  ۵۰۰تخت آی
سی یو در همین دوران کووید  ۱۹اضافه شده است .در همین
اتفاق ناگوار در خوزستان ،در طول یک هفته ۷۰ ،تخت جدید
برای بیماران تنفســی در حال ایجاد است .اکسیژن برای بیمار

جهاناقتصاد

مبتال به کووید  ۱۹اصلیترین رکن حیاتی است .به همین دلیل
رساندن اکسیژن ساز بسیار اهمیت دارد.
آسیب پذیرترین افراد در کووید  ۱۹بیماران مبتال به
بیماری زمینهای هستند
وزیر بهداشــت گفــت :در بحران کووید  ۱۹ثابت شــد که
آســیب پذیرترین افراد ،کسانی هستند که بیماری زمینهای یا
بیماریهای قلبی و عروقی داشتند و  ۸۲درصد مرگهای کرونا
مربوط به کسانی بود که بیماری زمینهای داشته یا سن آنها باالی
 ۶۵سال بود.
وی ادامه داد :در ســه دهه پیش برای من مســلم بود که بعد
از اینکه توانســتیم از مرگ و میر به علت بیماریهای واگیر
جلوگیری کنیم ،به سیاهچاله بیماریهای غیرواگیر میافتیم و
سرلوحه آن ،بیماران قلبی و عروقی خواهند بود .امروز حدود
 ۱۰۰هزار مرگ در ســال از بین  ۳۸۰هزار مرگ ،فقط به دلیل
پرفشــاری خون و عوارض آن است .حدود  ۳۱۳هزار مرگ
به جــز مرگهای مربوط به کووید  ۱۹بــه دلیل بیماریهای
غیرواگیر است که سکتههای قلبی و مغزی و بیماریهای قلبی
و عروقی در ســرلوحه است .این موضوع حتی در کووید ۱۹
نیز اثبات شد.
آموزش همگانی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی و
عروقی ارائه شود
وزیر بهداشــت بیان کرد :اگر نتوانیم ســبک زندگی مردم را
تغییر بدهیم و اگر اضطراب و تغذیه و مشــکالتی که آغازگر
گرفتاریهای جسمی و اجتماعی است را درست کنیم ،هر روز

چهارسویسیاست
وزیر امور خارجه روسیه:

دولت بایدن نشان دهد که قصدش برای بازگشت
به برجام جدی است

وزیر امور خارجه روسیه در گفت و گویی مواضع کشورش را درباره تحوالت پیرامون توافق
هسته ای و امکان احیای آن تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفت
و گویی اختصاصی با مجله اندیشه روسی با توجه به تحوالت پیرامون توافق هسته ای پس از
خروج دولت پیشین آمریکا از این توافق در سال  2018و تالش ها برای احیای آن گفت :ما
امیدواریم که بازگرداندن این رویه به حالت قبل امکان پذیر بوده و بازگرداندن پروسه اجرای
برجام(توافق هســته ای) طبق چارجوبی که ابتدا مورد موافقت قرار گرفت ،در آینده نزدیک
امکان پذیر باشد چرا که ایران چندین بار درباره آمادگی اش برای بازگشت به تعهدات برجامی
به محض احیای تعادل از دست رفته منافع(در توافق) صحبت کرده است .ما به سهم خودمان
آماده ارائه هر کمکی برای ایجاد توافق بر این اساس هستیم.
طبق گفته این دیپلمات ارشد روسی ،روزنه نجات برای توافق هسته ای هنوز بسته نشده است
و شرط الزم ،اجرای کامل و مداوم توافق هسته ای از طرف تمامی اعضای آن است.
الورف افزود که مســکو در حال همکاری تنگاتنگ با تمام طرف های برجام است تا به این
هدف برسد و به ویژه با شرکای اروپایی اش در زمینه راهکارهای احتمالی در ارتباط بوده است.
وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد :همه چیز در برجام به ما یا شرکای اروپایی بستگی ندارد،
تصمیم دولت بایدن اهمیت ویژه ای دارد .از نظر ما ،اقداماتی از سوی واشنگتن که به تهران
نشان دهد قصد واشنگتن برای بازگشت به برجام جدی است ،می تواند با عبور از بن بست
ایران و برنانه هسته ای آن کمک کند .دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا کنئن چندین
بار مدعی شده است که قصد دارد در صورت بازگشت ایران به پایبندی به توافق هسته ای ،به
این توافق که دولت دونالد ترامپ رئیس پیشین آمریکا در سال  ۲۰۱۸از آن خارج شد ،بازگردد.
ایران که قرار بود به موجب این توافق در ازای بهره مندی از منافع اقتصادی با لغو تحریم ها،
برنامه هسته ای اش را محدود کند ،پس از گذشت یک سال از خروج دولت ترامپ از توافق
هسته ای ،متحمل شدن تحریم های بازگردانده شده و تحریم های جدید ،بدعهدی کشورهای
اروپایی در عمل به تعهداتشان در راستای پیدا کردن راهکاری عمل گرایانه برای عادی سازی
روابط اقتصادی با ایران ،اعــام کرد که طبق اقدامات چاره جویانه مقرر در توافق ،تعهدات
داوطلبانه اش را کاهش می دهد .مقامات کشورمان تاکید کرده اند که این دولت آمریکا بوده
است که با خروج از توافق و اعمال تحریم ها آن را نقض کرده است و حاال این آمریکاست
که باید با لغو تحریم ها و پایبندی به توافق ،برای انجام شدن هر گونه مذاکراتی در چارچوب
برجام ،حسن نیت نشان دهد.

رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس احضار شدند

نایب رییس مجلس شورای اسالمی در توئیتی از احضار رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان
بورس خبر داد .به گزارش ایسنا ،سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای
اسالمی پنجشنبه شب در این توئیت افزود :پس از آنکه تخلفات بازار سرمایه را به رئیس قوه
قضاییه ارائه کردم ،با دستور بازپرس پرونده رسیدگی به تخلفات بورس ،رئیس پیشین و هیات
مدیره سازمان بورس احضار شدند .وی تاکید کرد :اجازه نخواهیم داد داراییهای مردم از بین
برود و حقوق سهامداران خرد را پیگیری خواهم کرد.
روسیه:

زمینه برای تالش های دیپلماتیک برای حل مساله ایران
فراهم شد

نماینده دائمی روســیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد :زمینه برای تالش
های دیپلماتیک به منظور حل و فصل اختالفات پیرامون مساله هسته ای ایران فراهم
شد .به گزارش ایرنا ،میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر
در وین امروز(جمعه) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی فیس بوک نوشت:
انگلیس ،آلمان و فرانسه ،رسما در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
اعالم کردند که پیش نویس قطعنامه خود درباره ایران را به رای گیری نمی گذارند.
وی با بیان اینکه منطق و عقل سلیم چیره شد ،افزود :صدور قطعنامه ممکن بود منجر
به تشدید غیرقابل کنترل تنش ها می شد ،اما اکنون میدان برای تالش های دیپلماتیک
گشوده شده است.

باید جنازه و زخمی جمع کنیم .همه مردم موبایل هوشــمند
دارند و باید آموزش همگانی درباره پیشگیری از بیماریهای
قلبی و عروقی مبتنی بر فهم طبقههای مختلف ارائه شود.
سخنگوی وزارت بهداشت:کرونا جان  ۸۱نفر دیگر را در
کشور گرفت
ســخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
تاکنون یک میلیون و  ۶۷۳هزار و  ۴۷۰نفر در کشــور به طور
قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۸۱نفر از بیماران
مبتال به کرونا  ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۶۰هزار
و  ۵۱۲نفر رسیده است.
ســیما ســادات الری درباره آخرین آمــار مبتالیان قطعی به
ویــروس کرونا و موارد فوت ناشــی از ابتال به کووید  ۱۹در
کشور بیان کرد :از روز پنج شنبه تا روز جمعه  ۱۵اسفند ۱۳۹۹
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار و  ۳۶۷بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۷۰۲نفر از
آنها بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به یک میلیون و  ۶۷۳هزار و  ۴۷۰نفر رسید.
وی ادامه داد :متاسفانه در طول این مدت ۸۱ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۶۰هزار و  ۵۱۲نفر رسید.
الری گفت :خوشــبختانه تاکنون یک میلیون و  ۴۲۸هزار و ۸
نفر از بیماران ،بهبودیافته یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سه هزار و  ۷۶۷نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند

معاون وزیر بهداشــت افزود :تاکنون  ۱۱میلیون و  ۱۵۱هزار
و  ۵۰۹آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شده
اســت.وی بیان کرد :در حال حاضر  ۱۱شهرســتان قرمز۳۲ ،
شهرســتان نارنجی ۲۵۱ ،شهرستان زرد و  ۱۵۴شهرستان آبی
هستند .سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد :شهرهای آبادان،
اهواز ،بندر ماهشهر ،خرمشهر ،دزفول ،دشت آزادگان ،رامهرمز،
شادگان ،شوشتر ،کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.
تا حد امکان ،اینترنتی خرید کنید
الری گفت :با توجه به نزدیک شــدن به ایام پایانی ســال و
افزایش تردد و حضور مردم در مراکز خرید ،توصیه ما به شما
عزیزان این است که سعی کنید تا حد امکان به شکل اینترنتی
نسبت به تامین کاال و خدمات مد نظر اقدام کنید.
وی افزود :در صورت نیاز به خرید حضوری ســعی کنید در
ساعتهای خلوت و کم تردد اقدام به خرید کنید.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد :به هیچ وجه به مغازهها
و فروشــگاههایی که فاقد تهویه مناسب هوا هستند مراجعه
نکنید و در هنگام مراجعه به فروشگاهها و اماکن تجاری نسبت
به حفظ اصول فاصله گذاری و استفاده از ماسک به طور جدی
اقدام کنید.
ابر رایانه ژاپنی تاثیر دو ماسک بر انتقال کرونا
را زیر سئوال برد
شبیه سازی های ابر رایانه ژاپن نشان می دهد که استفاده از دو
ماسک در مقایسه با یک ماسک که به درستی نصب شده باشد،
در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تاثیر محدودی دارد.
به گزارش ایرنا از رویترز ،این یافته ها تا حدی با توصیه های
اخیر مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های ایاالت متحده
آمریــکا ( )CDCمبنی بر بهتر بودن دو ماســک در کاهش
مواجهه فرد با ویروس کرونا ،مغایرت دارد.
بر اســاس مطالعه ای که روز پنجشنبه توسط غول تحقیقاتی
ریکن ( )Rikenو دانشــگاه کوبه ژاپن منتشر شد ،محققان از
ابر رایانه فوگاکو ( )Fugakuبرای مدل ســازی جریان ذرات
ویروس و ترکیب ماسک استفاده کردند.
بر اســاس این تحقیق ،استفاده از یک ماسک از نوع جراحی،
ساخته شــده از مواد غیر بافته شده در صورتی که محکم در
اطراف بینی و صورت پوشــیده باشــد ،در انسداد ذرات ۸۵
درصد اثربخشــی دارد .اضافه کردن یک ماسک از نوع پلیمر
مصنوعــی ( )polyurethaneباعث افزایش اثربخشــی دو
ماسک تا  ۸۹درصد شده است.
این تحقیق نشان می دهد به طور کلی ،ماسک های  N۹۵حرفه
ای بهترین ماسک برای محافظت در برابر عفونت هستند و به
دنبال آن ماسک های غیر بافته شده ،ماسک های پارچه ای و در
نهایت ماسک های ساخته شده از پلیمر هستند .تیم تحقیقاتی
ریکن قب ً
ال از ابر رایانه فوگاکو برای مدل سازی اینکه چگونه
رطوبت می تواند بر ســرایت ویروس و خطرات عفونت در
قطارها ،فضاهای کاری و سایر محیط ها تأثیر بگذارد ،استفاده
کرده بود.

رهبر معظم انقالب:

مردم و مسووالن مقابل تخریب محیط زیست بایستند
رهبر معظم انقالب به مناســبت روز درختکاری و هفته
منابع طبیعی فرمودند :تخریب محیط زیست بالی بزرگی
اســت که آینده بشر را هدر میدهد؛ بنابراین مسووالن و
همه مردم باید در مقابل آن بایستند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار
حضــرت آیــت اهلل العظمی خامنهای به مناســبت روز
درختــکاری و هفته منابع طبیعــی ،رهبر معظم انقالب
اســامی پیش از ظهر امروز جمعــه دو اصله نهال میوه
کاشتند.
حضرت آیتاهلل خامنهای سپس در سخنانی ،گیاه و فضای
ســبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری
خواندند و با اشاره به ریشههای معرفتی و دینی توجه به
محیط زیســت ،گفتند :کاشتن درخت و نشاندن نهال از
جمله حسناتی است که در شرع مقدس اسالم بر آن تأکید
شده است.
رهبر انقالب اســامی به اهمیت محیط زیست در قانون
اساسی نیز اشاره و خاطرنشان کردند :فعالیت های محیط
زیستی ،فعالیت های دینی و انقالبی است و نباید به آنها

نگاه تجمالتی و تزئینی شود.
ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای
فعال شــدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست
خواندند و با ابراز تأسف از تخریب جنگلها ،منابع طبیعی
و سفرههای زیرزمینی به دست افراد سودجو ،تأکید کردند:
تخریب محیط زیست بالی بزرگی است که آینده بشر را
هدر میدهد ،بنابراین مسئوالن و همه مردم باید در مقابل
آن بایستند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای با اشــاره بــه حوادثی مثل
آتشسوزی جنگلها یا خشک شدن دریاچهها و تاالبها،
گفتند :این حوادث قابل پیشگیری است و مسئوالنی که به
وظایف خود عمل نمیکنند ،دچار تقصیر هستند.
رهبر انقالب اســامی در بخش دیگری از سخنانشان به
مساله کرونا در آستانه ســال نو پرداختند و گفتند :سال
گذشــته در ایام عید ،مردم عزیز به توصیهها کام ً
ال عمل
و بالی بزرگی را از سر کشور دور کردند اما امسال خطر
بیشتر و فراگیرتر است؛ بنابراین امسال هم همگان توصیهها
را رعایت کنند.

ایشان تأکید کردند :هر چه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم
کرد باید عمل شود .اگر سفر را ممنوع کردند ،مردم به سفر
نروند ،بنده هم قطع ًا مانند ســال گذشته به سفر نخواهم
رفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به مشکالت معیشتی
مردم در اثر کرونا ،گفتند :اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکالت
معیشتی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید با همکاری همه،
این بیماری هر چه زودتر برطرف شود.
رهبر انقالب اســامی با ابراز ناخرسندی از گرانیها و
مشکالت معیشتی ،افزودند :این وضع در آستانه عید غصه
بزرگی ایجاد کرده است .البته اجناس مانند میوهها فراوان
است اما قیمتها بسیار باال است که سود این قیمت باال هم
به جیب باغداران زحمتکش نمیرود بلکه نصیب دالل ها
و واسطههای سودجو میشود و ضرر آن به مردم میرسد.
ایشــان با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل معیشتی و
گرانی را حل کنند ،گفتند :این مشــکالت ،همه راهحل
دارد و بارها در جلســات متعدد این نکات را تذکر داده
و راهحلهای مورد نظر کارشناسان را به مسئوالن گفتهایم.

واعظی:

تحریمها با لوایح  FATFارتباط خاصی ندارد

رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد ،با دو الیحه FATF
ارتباط خاصی پیدا نمیکند ،گفت :تصویب این لوایح موجب کم شــدن بار فشار مالی و
ارزانتر شدن هزینه تعامالت تجاری با کشورهای خارجی میشود.
«محمود واعظی» روز جمعه در گفتو گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اظهارات دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه
با  FATFاســت ،گفت :بحث ما در مجمع دو الیحه پالرمو و  CFTاست که در مجمع
تشــخیص ماند ،نه صرفا  .FATFاین دو الیحه برای روابط بانکی ،شــفافیت و مقابله با
پولشــویی حتی در ایران بسیار مهم است .رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه
بخشــی از این الیحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و
جلوگیری از پولشویی است ،هم اکنون در حال اجراست ،گفت :وقتی این الیحه تبدیل
به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پولشویی
بیشتر میشود .وی ادامه داد :این دو الیحه میتواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما
کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کاالها قیمت
ارزانتری پرداخت می کنند واعظی خاطرنشان کرد :دولت برای حضور فعال وزیران ذیربط
در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی ،امور
خارجه ،نفت و رییس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسات
چند ساعته حضور داشتند و اگر باز هم الزم باشد در این نشستها شرکت میکنند تا به
سواالت و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند.
رییس دفتر رییس جمهوری درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با  FATFبحث

تحریمهای اقتصادی ،رفع این تحریمها و شرط تحفظ (حق شرط) را مطرح کردند ،تصریح
کرد :اعتقاد ما براین اســت چه تحریم باشد چه نباشد با این دو الیحه ارتباط خاصی پیدا
نمیکند.
وی ادامه داد :زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه عالقهمند به همکاری با ایران
در زمینه بانکی ،به دلیل وضعیت ایران در  FATFاز کار کردن با ما محذوریت داشتند و این
وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود.
گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف ( )FATFکه در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی
در حوزه بینالمللی فعالیت میکند ،از جمهوری اســامی ایران خواسته بود تا با اصالح
مواردی مشخص ،ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بینالمللی
تطبیق دهد .در این راستا گروه ویژه اقدام مالی  ۴۱توصیه به جمهوری اسالمی داشته که
از این توصیه ها تنها دو مورد تقنینی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)
و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) باقیمانده است .دو الیحه نخست
تصویب اما دو الیحه دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد .این دو الیحه مدتهاست که
در مجمع تشخیص مصلحت نظام بالتکلیف ماندهاست.
با درخواست رییسجمهوری از رهبر جمهوری اسالمی و تأیید ایشان ،این دو الیحه بار
دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفتهاست که قرار بود تا
پایان اسفند تکلیف این لوایح مشخص شود .دبیر مجمع تشخیص مصلحت روز چهارشنبه
در نشست خبری اعالم کرد بررسی نهایی و نتیجه گیری درباره این لوایح به جلسه فروردین
مجمع موکول شده است.

پایگاه اطالعرسانی سپاه:

توطئه ربایش هواپیما در مسیر اهواز به مشهد خنثی شد

پایگاه اطالعرسانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از خنثیسازی توطئه ربایش هواپیما
در مسیر اهواز به مشهد توسط نیروهای یگان امنیت پرواز سپاه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سپاه در متن اطالعیه ای که این ارگان امروز جمعه منتشر
کرد ،آمده است :به آگاهی ملت شریف و قهرمان ایران اسالمی می رساند که با الطاف
و عنایات الهی ،توطئه ربایش یک فروند هواپیما فوکر  ۱۰۰متعلق به شرکت هواپیمایی
ایران ایر که پنج شنبه شب با پرواز شماره  ۳۳۴ساعت  ۲۲و  ۱۰دقیقه با تأخیر از فرودگاه

اهواز به ســمت مشهد مقدس به پرواز در آمده بود ،با هوشیاری پاسداران یگان امنیت
پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان و دستگیری عامل آن خنثی
شــد .در ادامه این اطالعیه آمده است :بر اساس اظهارات اولیه ،عامل این توطئه قصد
داشته است هواپیما را پس از ربایش در فرودگاه یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج
فارس به زمین بنشاند .البته مسافران هواپیما در سالمتی کامل با پرواز جایگزین به سمت
مقصد حرکت کردند.

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

در تابستان سال  2020میالدی ،درحالیکه بیماری کووید  19همه چیز را بهم ریخته بود و مردم
بریتانیا در آرزوی این بودند که زندگی به حالت عادی بازگردد ،شرایطی کام ً
ال غیرطبیعی در شبکه
برق این کشور حاکم بود .برای مدت دو ماه پیاپی از زغال سنگ برای تولید برق استفاده نشده بود،
اتفاقی که برای اولین بار از سال  1882میالدی رخ می داد! چهار نیروگاه برق زغال سنگی باقیمانده
در انگلستان روزهای آخر عمر خود را سپری می کنند و قطع ًا در یکی دو سال آینده به طور کامل
تعطیل شده و بریتانیا دیگر برای تولید برق از زغال سنگ استفاده نخواهد کرد.
با حذف تدریجی نیروگاه های زغال سنگی ،بریتانیا موفق شده است از سال  1990میالدی رتبه
اول را در کاهــش آالیندگی به خود اختصاص داده و میزان آالیندگی را  %44کاهش دهد ،این
درحالیســت که در آلمان میزان کاهش در این دوره  %29بوده و هنوز  %24برق این کشور با
سوزاندن زغال سنگ تولید می شود .از سال  1990میالدی به طور متوسط میزان کاهش آالیندگی
در بریتانیا  1/8برابر جامعه اروپا بوده است در حالی که میزان انتشار گازهای آالینده به هوا در این
دوره در آمریکا ،ژاپن و استرالیا تقریب ًا ثابت مانده است.
این موفقیت جایگاه ویژه ای در مقابله با تغییرات اقلیمی در سطح بین المللی به بریتانیا اختصاص
داده و در ســال جاری میالدی بزرگترین و مهم ترین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در
گالسکو برگزار خواهد شد .نکته جالب توجه این که بوریس جانسون در تالش برای تحکیم
جایگاه جهانی بریتانیا پس از خروج از جامعه اروپا به دنبال تدوین برنامه «دیپلماسی اقلیمی»
است .در نوامبر سال گذشته وی از برنامه ای  10ماده ای تحت عنوان انقالب صنعتی سبز با بودجه
ای  17میلیارد دالری رونمایی کرد.
مارگارت تاچر اولین سیاســتمداری بود که در دهه  80میالدی خطرات ناشی از گرم شدن کره
زمین را مطرح کرد .ولی توجه به برنامه کربن زدایی از اهداف سیاســی وی نشات می گرفت،
یعنی مبارزه ای تمام عیار با اتحادیه کارگران معادن زغال سنگ .در نهایت روحیه جنگندگی بانوی
آهنین ،خصوصی ســازی بازار انرژی کشور و هم چنین پیدایش نفت و گاز در دریای شمال،
صنعت زغال سنگ را به شدت تضعیف کرد.
اما در قرن جاری ،سیاست های اتخاذ شده واقع ًا در راستای هدف کربن زدایی تدریجی از اقتصاد
بوده است .بریتانیا اولین کشور جهان بود که در سال  2008میالدی قانون مقابله با تغییرات اقلیمی
را تصویب کرد .در آن زمان دولت کارگر بر سر کار بود ولی توافق خارق العاده ای بین احزاب
سیاسی شکل گرفت و تنها سه نماینده در مجلس عوام به آن رای مخالف دادند .در سال 2013
میالدی ،دولت اعتالفی محافظه کار -لیبرال دموکرات مالیات کربنی را به بخش انرژی الکتریکی
اعمال کرد و باعث شد زغال سنگ توان رقابت اقتصادی با سایر سوخت های فسیلی به ویژه گاز
طبیعی را از دست بدهد .در سال  2015میالدی ،تقریب ًا یک چهارم برق بریتانیا با استفاده از زغال
سنگ تولید می شد ،در حالیکه امروز این میزان به  %2کاهش یافته است.
با کاهش شدید هزینه ایجاد مزارع بادی ،استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق نیز تحت فشار قرار
گرفته و کمیته مستقل تغییرات اقلیمی پیشنهاد داده است که تا سال  2035میالدی همه نیروگاههای
گازی این کشور تعطیل شوند .بدین ترتیب سرمایه گذاری و بازدهی اقتصادی نیروگاههای گازی
نیز به چالش کشیده شده است.
علیرغم اینکه پروژه کربن زدایی کامل از شبکه برق بریتانیا هنوز حتی به نیمه راه نرسیده است
لیکن کارشناسان براین نکته اتفاق نظر دارند که با ادامه کاهش هزینه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
این فرآیند اجتناب ناپذیر بوده و درحال حاضر با توجه به پارامترهای اقتصادی ،انتخاب اول برای
تولید برق نیروگاه بادی اســت .البته استفاده از انرژی خورشیدی نیز درحال توسعه است ولی
جزیره ای کوچک ،ابری و پرجمعیت بهترین مکان برای تولید انرژی خورشیدی نیست .در سال
 2020میالدی تنها  %4انرژی الکتریکی مصرفی بریتانیا از مزارع خورشیدی تامین شد ،در حالی
که سهم مزارع بادی به یک چهارم افزایش یافت.
نکته جالب توجه این است که مصرف کنندگان در عمل هیچ هزینه ای را بابت گذار به انرژی
تجدیدپذیر نپرداخته اند ،چون افزایش قیمت با باال رفتن بازدهی مصرف برق جبران شده است.
تولید برق بدون کربن خود هم یک هدف اســت و هم گام اول درکربن زدایی از ســایر بخش
های اقتصاد مثل گرمایش و حمل و نقل .در این مسیر ضروری است موتورهای الکتریکی جای
موتورهای با احتراق داخلی و پمپ های حرارتی جای بویلرهای گازی را بگیرند .ولی حذف
کربن در این بخش ها در مقایسه با شبکه برق تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است .در سالهای
 1990تا  2019میالدی ،آالیندگی در بخش تولید انرژی الکتریکی  %66کاهش یافته است در
حالیکه در بخش حمل و نقل که درحال حاضر بیشترین سهم را در آالیندگی به خود اختصاص
داده ،این میزان تنها  %5اســت ،البته سیاســت اتخاذ شده دولت بریتانیا مبنی بر توقف فروش
خودروهای بنزینی و گازوئیلی از سال  2030میالدی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
دولت بریتانیا در برنامه مقابله با تغییرات اقلیمی خود با مقاومت ها و مخالفت هایی نیز مواجه
است .برنامه افزایش مالیات سوخت های فسیلی جهت حرکت سریعتر به سمت خودروی برقی
از ســال  2010میالدی کنار گذاشته شد و حال که وزیر خزانه داری قصد دارد آن را در بودجه
سال آینده بگنجاند با مخالفت هایی از طرف هم حزبی های خود مواجه شده است .در ماه جاری
وقتی روزنامه راستگرای دیلی میل طرح مالیات کربن را که از سوی دولت ارائه شده بود حمله
مالیاتی به مردم اعالم کرد ،وی بالفاصله آن را کنار گذاشت .و کالم آخر اینکه بریتانیا و بسیاری
کشورهای دیگر با گام نهادن به گذار انرژی ضمن توسعه چشمگیر انرژی تجدیدپذیر و مقابله با
تغییرات اقلیمی هزینه های آن را با افزایش بازدهی و بهینه سازی مصرف انرژی تامین نموده اند.
ولی ما در توسعه انرژی تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف برق هیچ توفیقی نداشته ایم .سیاست
گذاران صحنه انرژی الکتریکی در اوج بی خبری از تحوالت انرژی جهان در خوابی عمیق فرو
رفته و نمی خواهند از تجارب ارزشمند سایر کشورها درس بگیرند.

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 :
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومیinfo@jahaneghtesad.com  :
•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.

