2

چهارشنبه
 16مهر 1399
 19صفر1442
 7اکتبر 2020
شماره 1630
پیاپی 2948

صنعت

خبر

تجارت

سرمقاله

اقتصادهای پایه نفتی
و چالش آینده
(بخش پایانی)
رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران

روز گذش��ته بخش نخس��ت این نوش��تار را خواندید .در آن به  ۵موردی
ک��ه باید برای پیشبینی چالشه��ای آینده اقتصاد جهان مورد توجه قرار
گیرد اش��اره ش��د .در ادامه سایر این دالیل را میخوانید -۶ :کشورهای در
حال توس��عه با افزایش تقاضای نفت در حدود  ۱۰.۵میلیون بشکه در روز
مواجه خواهند بود که بخش عمده آن یعنی  ۵۵میلیون بش��که در روز به
چین و هند اختصاص خواهد داشت .این موضوع موید جابهجایی تقاضای
انرژی جهانی است .بهطور کلی منابع نفت و گاز از نظر جغرافیایی بیشتر
در خاورمیانه ،امریکای التین ،آسیای میانه و قفقاز واقع شدهاند و باوجود
آن نیمکره غربی از نظر منابع س��وختهای غیرمتعارف بس��یار غنی است.
اس��تخراج و پاالی��ش اینگونه منابع چالش بزرگ��ی در دوره «محدودیت
کرب��ن» ایجاد کرده اس��ت .نکته حائز اهمیت آن اس��ت که انقالب تولید
نفت و گاز در امریکا که ناش��ی از آغ��از تولید قابلتوجه از منابع نامتعارف
در این کشور است ،حداقل تا یک دهه آینده در سایر نقاط جهان بهوقوع
نخواهد پیوست.
 -۷ب��رآورد اخی��ر آژانس بینالمللی انرژی با تایید تحلیل فوق ،نش��ان
میدهد بیش��ترین تولید نفت خام از محل منابع متعارف طی س��الهای
 ۲۰۲۰تا  ۲۰۳۵میالدی مربوط به منطقه خاورمیانه و بیش��ترین افزایش
تولید از محل منابع غیرمتعارف مختص حوزه امریکای شمالی خواهد بود.
میزان رشد و تولید نفت خام در سال  ۲۰۱۸میالدی نیز بهنوعی آغاز این
رون��د نوظه��ور را تایید میکند .در این س��ال میزان تولید نفت خام جهان
 ۲.۱میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بخش عمده آن ناشی از افزایش
تولید عراق ،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و کویت (از محل منابع
متعارف ) و امریکا (از محل منابع نامتعارف ) بود ه اس��ت .کش��ورهای عضو
اوپک در سال  ۲۰۱۹میالدی در مجموع  ۳.۲میلیون بشکه در روز افزایش
تولید داش��تند که  ۲.۱میلیون بش��که آن به عربستان سعودی اختصاص
داش��ته است .براساس آخرین مطالعات انجام شده توسط دانشگاه هاروارد
درب��اره دورنمای عرضه نفت خام که برمبنای رویکرد پایین به باال صورت
گرفته ،پیشبینی ش��ده در س��ال  ۲۰۳۰میالدی ظرفیت تولید نفت خام
به میزان  ۴۹میلیون بشکه در روز شامل نفت خام و  NGLافزایش یابد.
این رقم معادل نیمی از ظرفیت تولید روزانه  ۸۳میلیون بش��کهای فعلی
جهان است.
 -۸در ادامه همین مطالعه ،اصالحات مربوط به ریسک تمامی فاکتورهای
تاثیرگذار بر اجرای پروژههای بخش باالدستی نفت اعمال و میزان افزایش
ظرفیت تولید نفت خام جهان  ۲۹میلیون بشکه در روز برآورد شده است .بر
این اساس نباید نگرانی چندانی در قبال تامین نفت مورد نیاز جهان داشت؛
مگر اینکه رش��د تقاضای نفت خام تا س��ال  ۲۰۳۵میالدی بهطور متوسط
س��االنه بیش از  ۶.۱درصد باش��د .طبق پیشبینیهای انجام شده با ادامه
بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا ،زمانبر بودن کامل خروج امریکا از رکود
کرونایی و نیز کاهش نس��بی نرخ رش��د اقتصادی چین و دیگر اقتصادهای
نوظهور در میانمدت ،تحقق این امر چندان محتمل نیست.
 -۹موج ناآرامیهای سیاسی و مردمی در لیبی و سایر کشورهای حوزه
خاورمیانه و شمال افریقا دوباره توجه همگان را به اطمینان از تامین منابع
انرژی از برخی مناطق خاص معطوف کرده است .افزایش شتابان استفاده
از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای جدید ،زمینه مساعدی برای
جایگزین��ی انرژی تجدیدپذیر بهجای مناب��ع تجدیدناپذیر را فراهم کرده
اس��ت .همچنین نوسان ش��دید در نرخ حاملهای انرژی بهویژه نفت خام
منجر به عقیم ماندن سرمایهگذاری پروژهها یا محدودیت آنها شده است.
این تاخیر در س��رمایهگذاری فرصت و زم��ان کافی برای ورود انرژیهای
جدید به بازار را فراهم خواهد کرد .نمونه بارز این نوس��انات را میتوان در
نرخ نفت خام برنت طی  ۵س��ال گذش��ته مشاهده کرد که نوسانات بسیار
زیادی را تجربه کرده است.
 -۱۰رون��د افزای��ش ن��رخ و درآمدهای نفت��ی موجب فراوان��ی دارایی
صندوقه��ای ملی ب��رای دارندگان منابع طبیع��ی و اقتصادهای در حال
توسعه شده است .این مسئله امکان تامین مالی و انجام سرمایهگذاریهای
جدید در پروژههای داخلی یا خارجی را فراهم کرده ،اما حاکمیت دولتها
و محدودیتهای دسترس��ی به منابع طبیعی ،موجب ایجاد نااطمینانی و
محدودیت در فرصتهای سرمایهگذاری شده است .با این حال بدون شک
در آینده دورتر ،امریکا بهتنهایی توانایی کافی برای کنترل چین را نخواهد
داش��ت؛ بنابراین احتماال بهدنبال اتحاد با کش��ورهایی است که ارزشهای
مشترکی با امریکا دارند.
در جمعبندی میتوان گفت محتملترین چش��مانداز آینده اقتصادهای
پای��ه نفتی که آینده ژئوپلتیکی جهان را ش��کل میدهد اتحاد بینقارهای
باش��د .در  2دهه آینده  2قدرت اصل��ی مجموعه آتالنتیک یعنی اتحادیه
اروپ��ا و امری��کا برای جلوگیری از هرگونه چال��ش برهمزننده اقتدار اتحاد
بینقارهای ،اقدام به یارگیری از قدرت منطقهای هماهنگ با خود بهمنظور
تحکیم اقتدار این مجموعه خواهند کرد .البته سایر قدرتهای رو به رشد
نظیر چین ،ژاپن ،روس��یه و هند هم محتملترین س��ناریو برای همکاری
متقابل هستند که در  2دهه آینده قدرتنمایی خواهند کرد .اما در مجموع
در  2دهه آینده یکی از دو قدرت چین یا ایاالت متحده بر جهان مس��لط
خواهد ش��د و نبض اقتصادهای پایه نفتی و چالشهای حاکم بر آن را در
دست خواهد گرفت.
جه��ان برای تامی��ن بیش از  ۸۰درصد تقاضای انرژی به س��وختهای
فس��یلی وابسته اس��ت و کاهش این وابستگی مستلزم سرمایهگذاریهای
جدید و اس��تفاده از فناوریهای پیش��رفته و پرهزینه اس��ت .با این وجود
برخ��ی اتفاق��ات س��الهای اخیر بر بهب��ود روند حرکت جهان به س��مت
انرژیهای کمکربن موثر بوده است؛ چراکه براساس پیشبینیهای انجام
ش��ده مجموع آلودگیهای ناش��ی از انواع حاملهای انرژی در  ۱۵س��ال
آینده معادل سهچهارم کل آلودگیهای ایجاد شده در  ۱۱۰سال گذشته
خواهد بود.
بی��ان این نکته ضروری اس��ت که برخی کش��ورهای غربی بهدنبال آن
هس��تند که آینده محتمل بازار انرژی را بهگونهای ترس��یم کنند که ایران
نقشی کمرنگ و حاشیهای در برقراری تعادل میانمدت و بلندمدت عرضه
و تقاضای نفت و گاز داش��ته باش��د؛ بنابراین باید از هماکنون با بررس��ی و
مطالع��ه روندهای آت��ی و نوظهور بازار انرژی جه��ان و تدوین برنامههای
راهبردی مناس��ب در جهت ساختن آینده مطلوب صنعت نفت و گاز و در
نهایت حوزه انرژی و گستردگی آن در کشور گام برداریم.

زدن ماسک
در تهران
از شنبه
اجباری است

معاون کل وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی از اجرای اصل
اجباری شدن ماسک در تهران از روز شنبه ۱۹ ،مهر خبر داد.
به گزارش وزارت بهداش��ت ،ایرج حریرچ��ی درباره وضعیت کنونی
بیمارس��تانها در خدمترس��انی به بیماران مبتال به کرونا اظهار کرد:
در حالحاضر ،بیش��تر اس��تانهای کش��ور در وضعیت قرمز و هشدار
قرار دارند .وی افزود :در استان تهران که وضعیت حادتری را مشاهده
میکنی��م ،در ح��الحاض��ر ،در بیمارس��تانها ۴۷۹۳ ،بیمار کرونایی

بس��تری داریم ک��ه  ۹۴۸بیم��ار در بخشه��ای  ICUتحت مراقبت
هستند .معاون کل وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :اصل اجباری شدن
اس��تفاده از ماس��ک در تهران از روز ش��نبه اجرایی خواهد ش��د .اصل
جریمه نیز تصویب ش��ده اس��ت .درباره میزان جریمه و نحوه اعمال آن
نیز کارشناس��یهای مختلفی در حال انجام اس��ت .دیروز پیشنویس
مصوب��های مبنی بر مج��ازات افراد کرونایی که اط�لاع دارند به کرونا
مبتال هستند ،اما در جامعه تردد میکنند نیز تهیه شد تا مجازاتهای

قابلتوجهی برای آنها وضع شود .حریرچی درباره اعمال محدودیتها
در تهران گفت :مصوبه فعلی تا شنبه ۱۹ ،مهر ادامه دارد و این مصوبه
قابل تمدید اس��ت و در  7اس��تان اجرا میش��ود و برای برخی استانها
نیز تقاضا شده که اجرایی شود .ما نگران رفتار متناقض مردم هستیم.
قرار نیست با تعطیلی مدارس و مشاغل ،آمار مسافرتها و حضور مردم
در مراکز خرید و پاساژها و ...افزایش یابد .اگر تعطیلی اعمال میشود،
برای این است که مردم در منزل بمانند.

در بیانیه منتشر شده ازسوی  ۲۶کشور جهان تاکید شد:

تحریمهای امریکا مقابله با کرونا را دشوار کرده است

 ۲۶کشور جهان از جمله ایران ،سوریه ،روسیه،
چی��ن و عراق در بیانیه مش��ترکی ب��ا اعالم اینکه
تحریمه��ای اقتصادی یکجانب��ه و ظالمانه امریکا
و برخی کش��ورهای غربی علیه برخی کشورهای
مستقل جهان به مانع بزرگی برای مقابله با ویروس
کرونا تبدیل ش��ده ،خواس��تار پای��ان دادن به این
وضعیت شدند .به گزارش ایرنا ،خبرگزاری سوریه
(س��انا) گزارش داد بیانیه مش��ترک این کشورها
در جلسه س��وم مجمع عمومی سازمان ملل ویژه
حقوق بش��ر توسط چین خوانده ش��د .برپایه این
گزارش ،این کش��ورها خواس��تار پای��ان دادن به
اعم��ال تحریمه��ای اقتصادی یکجانب��ه امریکا و
دولتهای غربی علیه تعدادی از کش��ورها ش��دند
و تاکید کردند که کشورهای تحریمکننده با نقض
حقوق بش��ر مانع تالشها ب��رای مقابله با بیماری
همهگیر کرونا میش��وند .در این بیانیه آمده است:
همهگیری ویروس کرونا همچنان بهطور جدی بر
همه ملتها بهویژه کشورهای در حال توسعه تاثیر
بزرگی میگذارد و همبس��تگی جهانی و همکاری
بینالملل��ی ب��رای مقابله با این وی��روس ضروری
است .کش��ورهای امضاکننده این بیانیه افزودند:
م��ا همچنان ش��اهد اعم��ال اقدام��ات یکجانبه و
سرکوبگرانه خالف اهداف و اصول منشور سازمان
ملل متح��د ،حق��وق بینالمل��ل ،کثرتگرایی و
معیاره��ای اساس��ی رواب��ط بینالملل هس��تیم.
س��انا اضافه کرد :امریکا و س��ایر کشورهای غربی
در چارچ��وب سیاس��تهای خصمان��ه خود علیه

کشورهای مستقل و کشورهایی که از رویکرد آنها
پیروی نمیکنن��د ،تحریمهای اقتصادی یکجانبه
را اعمال کردهاند .نماینده دائم جمهوری اسالمی
ایران نیز بارها در جلس��ات س��ازمان ملل متحد بر
این نکت��ه تاکید کرده که اص��رار امریکا به ادامه و
حتی تش��دید تحریمها زندگی بسیاری از مردم نه
فق��ط در ایران بلکه در سراس��ر جه��ان را به خطر
میاندازد.

 تحریمهای «غیرقانونی»

وزیر امور خارجه ایران
نیز باره��ا در مجامع و
محافل مختلف داخلی
و خارجی تصریح کرده
ترام��پ تحریمه��ای
غیرقانون��ی امریکا را با
ه��دف خال��ی کردن
منابع مورد نیاز ایران برای مقابله با کرونا تش��دید
میکند .محمدجواد ظریف ،با انتش��ار مطلبی در
توئیتر در انتق��اد از تحریمهای امریکا علیه تهران
نوش��ت :دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا به
شکل بدخواهانه فشار تحریمهای «غیرقانونی» را
برای خالی کردن منابع مورد نیاز ایران برای مقابله
با ویروس «کووید »۱۹-ش��دت میدهد ،در حالی
که شهروندان ما بهدلیل این بیماری در حال مرگ
هستند .ظریف افزود :جهان بیش از این نمیتواند
در مقاب��ل تعویض تروریس��م اقتص��ادی امریکا با
تروریسم پزشکی این کشور سکوت کند.

یادداشت

جامعه ،از جمله بیماران با بیماریهای خاص که
از کمبود داروهای وارداتی رنج میبرند.
دول��ت امری��کا هم��واره ادعا میکن��د کاالهای
بشردوس��تانه از مجازاتهای فراس��رزمینیاش
معاف هس��تند ،در حالی که این ادعا ،خالف واقع
است.
کانال مالی که برای تس��هیل این گونه معامالت،
حتی ب��رای کاالهای بشردوس��تانه ،م��ورد نیاز
است ،قابل دسترسی نیس��ت ،چراکه موسسات
مال��ی نگران اقدامات تنبیه��ی امریکا در صورت
نقض قوانین این کشور هستند.
حت��ی کانال بهاصطالح س��وئیس ک��ه بهمنظور
تس��هیل تجارت بشردوس��تانه با ایران طراحی و
با هیاهوی زیادی رونمایی ش��د ،در عمل کارآیی
ن��دارد ،چراکه ماهیتا انتق��ال ذخایر ارزی ایران
که خارج از کشور مسدود شده -به بانک تعیینشده سوئیسی با دش��واریهای بسیاری روبهرو
اس��ت .عالوه بر ای��ن ،مداخلههای س��ختگیرانه
امریکا در تجارت با ایران ،به کاهش هرچه بیشتر
ذخایر ارزی ایران منجر ش��ده و ممکن است این
کانال ط��ی چند ماه آینده تبدیل به س��ازکاری
کامال بیخاصیت شود.
ب��ه ای��ن ترتیب ،بهنظر میرس��د دول��ت امریکا
بیش��تر عالقهمند به گفتار درمانی در پاس��خ به
درخواستهای بشردوستانه است و بیش از آنکه
بهدنبال تس��هیل واقعی تجارت بشردوس��تانه با
ایران باشد ،به تبلیغات مشغول است».

 غذا و دارو هم تحریم است

همچنین س��یدعباس
موس��وی ،در روزهایی
مس��ئولیت
ک��ه
سخنگوی وزارت امور
خارجه ایران را برعهده
داشت در این باره گفته
اس��ت« :باوج��ود
ادعاهای واه��ی امریکا که م��واد دارویی و غذایی
تحریم نیس��تند ،عم�لا راه هرگونه نق��ل و انتقال
بانکی در این زمینه بس��ته است .با راهاندازی کانال
بهاصطالح بشردوس��تانه برای تامین اقالم دارویی
رس��ما تایید کردند این ادعا پوچ و خالف رای ICJ
بوده و دارو و غذا هم تحریم است ،در حالی که نباید
باشد.

 ایجاد شرایط دشوار

تخ��ت روانچ��ی در
نامهای که آغاز سال نو
خورش��یدی ب��رای
اعضای س��ازمان ملل
متحد نوش��ت تاکید
کرد« :بیش از  ۲۲ماه
اس��ت ک��ه امری��کا از
توافق هس��تهای با ایران یا برجام خارج ش��ده و
رژیم تحریمهای بیس��ابقهای را علیه ایران وضع
کرده که ش��رایط دش��واری را برای مردم عادی
ایجاد کرده است؛ بهویژه آسیبپذیرترین اقشار

� سخن پایانی

نتیجه آنکه تمام ملتها در کشتی واحدی
در گذر از دریاهای غالبا توفانی نشس��تهایم؛
یا با هم موفق و پیروز خواهیم ش��د ،یا همگی
صدمه دیده و ب��ا هم میبازیم .دیگر برنده یا
بازن��ده مطلق وجود ندارد .ادامه تحریمهای
غیرقانون��ی امریکا علی��ه ایران ب��ر توانایی
ای��ران برای مه��ار این بیم��اری تاثیر منفی
خواهد گذاش��ت .مردم ای��ران نیز در نتیجه
تخورده ،رنج بیشتری
این سیاست شکس�� 
خواهند کشید و ملتهای دیگر هم به تبع آن
در جهان بهم پیوسته ما ،متحمل آسیبهای
بیش��تری خواهند ش��د .اصرار امریکا مبنی
بر ادامه یا حتی تش��دید تحری��م ها ،نهتنها
غیراخالقی و خالف قوانین بینالمللی است،
بلک��ه زندگی بس��یاری از م��ردم را ،نه فقط
در ای��ران ،بلکه در سراس��ر جه��ان به خطر
میان��دازد .بهترین کاری که امریکا در حال
حاضر میتواند برای کاهش انتش��ار ویروس
انج��ام ده��د ،برچی��دن تحری مهایش علیه
ایران و سایر کش��ورهایی است که متحمل
یش��وند .این امر
زیان ناش��ی از تحریمها م 
ب��ه بخشهای دولت��ی و خصوصی ایران این
ام��کان را میدهد تا منابع الزم برای مبارزه با
این ویروس را داشته باشند.

ماسک زدن و حق بر سالمت

لعی�ا جنیدی  -معاون حقوق�ی رئیسجمهوری :آغاز
فصل سرد و شیوع بیشتر ویروس کووید ( ۱۹کرونا) که موجب
از دست دادن بسیاری از همنوعان و هموطنان یا تحمل درد
و رنج شدید ناشی از ابتالی آنان به این بیماری شده ،انگیزه
یادآوری دوباره حق اساسی انسان بر سالمت است؛ حقی که
تونهم و چهلوسوم) و
در قانون اساس��ی (اصول س��وم و بیس 
قوانین عادی کشور و نیز پیمانهای بینالمللی که ایران عضو
آن است مانند میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی  ۱۹۶۶و پیمان حقوق کودک  ۱۹۸۹مورد توجه قرار
گرفته و در شمار حقوق بنیادین انسانها و از جمله مهمترین
آنهاست .این حق ریشه در حق حیات و حق بر زندگی دارد و
به همین دلیل در قانون اساسی بازتاب یافته تا از این رهگذر
هم در ش��مار مصادیق «حقوق ملت» جای گیرد و هم جنبه
اساسی شده یابد .در واقع ،قانونگذار اساسی با پیشبینی آن
در سطح قانون مذکور و اشاره به آن در چند اصل ،این هنجار
حقوقی را اساسی ساخته تا همه سیاستگذاریها و اقدامها
در چارچوب این اصل و هنجار برتر صورت پذیرد .جایگاه حق

بر سالمت در قانون اساسی موجب شده در عرصه
سیاستگذاری حقوقی نیز موضوع سیاستهای
کل��ی نظام در س��ال  ۱۳۹۳ق��رار گیرد .تضمین
ح��ق بر س�لامت ازس��وی نهاده��ای حاکمیت،
توجه به سالمت انس��ان در فرآیند قانونگذاری،
ارتقای س��طح آموزش و توسعه فرهنگ و افزایش
آگاهیه��ای عموم��ی از جمله این سیاس��تها
هس��تند و بیتردید ،شناسایی و هنجارگذاری نسبت به این
حق تنها یک مرحله از فرآیند دسترسی شهروندان به سالمت
و بایدهای آن است .مرحله دیگر توجه و اجرای این حق است.
در این زمینه دو دسته دارای تکلیفاند؛ دسته یکم نهادهای
حاکمی��ت هس��تند .تضمین حق بر س�لامت به صورتهای
مختلف در ش��مار وظیفه دولتهاس��ت .این مجموعه باید با
اس��تفاده از تدابیر و ابزارهای مناس��ب ،چگونگی دسترس��ی
همگان به «حق بر س�لامت» و ابعاد آن را پیشبینی و آسان
کند؛ ایجاد امکانات زیرس��اختی الزم ،تدوین نظامات اجرایی
و پیشبینی و اتخاذ تدابیر مراقبتی و اعمال ضمانت اجراهای

مؤثر از مهمترین مسئولیتهای حاکمیت در این
زمینهاند .دس��ته دوم شهروندان هستند .یکایک
افراد در زمینه س�لامت خود و س�لامت دیگران
دارای تکلیفاند.
ریشه این تکلیف را باید در مسئولیت اجتماعی
شهروندان نسبت به یکدیگر جستوجو کرد .افراد
ب��ه همان ان��دازه که دارای حق بر س�لامتند ،در
زمینه تضمین س�لامت دیگران و به خطر نیفتادن س�لامت
جس��م و روان آنان دارای تکلیف اجتماعی هس��تند و بر این
اساس باید عالوه بر حفظ سالمت خود بهگونهای رفتار کنند
که س�لامت و ج��ان دیگران در خطر ق��رار نگیرد .به همین
جه��ت اس��ت که ش��ماری از قانونگذاران در ای��ن زمینه به
جرمان��گاری مبادرت ورزیدهاند .در عرصه حقوق ایران نمونه
برجس��ته آن قانون جلوگیری از بیماریهای واگیردار ۱۳۲۰
اس��ت که در چارچوب آن سالمت دیگران و نقض ارزشهای
بنیادی مس��ئولت اجتماعی ش��هروندان نسبت به سالمت و
جان سایرین جرمانگاری شده است.

منطقه قرهباغ راهحل نظامی ندارد

وزارت خارج��ه ارمنس��تان طی بیانی��های اعالم ک��رد ایجاد
آتشبس فوری در منطقه قرهباغ ضروری است و نسبت به تالش
برای حلوفصل این بحران از طریق نظامی هشدار داد.
به گزارش اس��پوتنیک ،در این بیانیه آمده است :ارمنستان بر
نیاز به آتشبس فوری تاکید میکند .ما بار دیگر تاکید میکنیم

که این بحران جز از طریق صلح رفع نخواهد شد و هرگونه تالش
برای پیشبرد امور از طریق نظامی محکوم به شکست است.
ای��ن وزارتخان��ه همچنی��ن از بیانیه گروه مینس��ک مبنی بر
محک��وم کردن حمله به غیرنظامیان اس��تقبال کرد و این امر را
تهدیدی برای امنیت منطقه خواند.

عکس روز

با ش��یوع انواع بیماریهای ناش��ی از ویروس کووید  ،۱۹از
یک سو نهادهای حاکمیت باید در زمینه پیشبینی امکانات
الزم برای پیش��گیری از ابتالی ش��هروندان به این بیماریها
تدابی��ر و اقدامه��ای الزم را انج��ام دهن��د و از س��وی دیگر،
شهروندان باید همه اقدامهای مناسب برای پیشگیری از این
بیماریها را هم درباره خود و هم درباره دیگران بهکار گیرند.
در میان تدابیر پیش��گیرانه بهداشتی ،مطابق اعالم نهادهای
تخصصی ،مناس��بترین و اولویتدارتری��ن روش برای عدم
تعرض به حق سالمت دیگران عالوه بر رعایت بهداشت فردی
و فاصلهگذاری فیزیکی ،استفاده از پوشش بهداشتی دهان و
بینی و مشخصا «ماسک» است .بر شهروندان واجب است که
هم به حفظ جان خود مبادرت ورزند و هم حیات و س�لامت
دیگران را از خطر مصون دارند .بر حاکمیت نیز واجب اس��ت
که از رهگذر بکارگیری شیوههای مناسب پیشگیرانه افزایش
نظارتها در این زمینه بهویژه برای رعایت ضوابط بهداش��تی
مربوط توسط دستگاههای دولتی و صنفها ،اسباب پیوستن
به پویش زدن ماسک را در این دوران فراهم آورند.

تاکید بر کنوانسیون منع بکارگیری سالح شیمیایی

نماین��ده ایران در س��ازمان ملل تاکی��د کرد :ایران
بر اجرای متعادل ،کامل و بدون تبعیض کنوانس��یون
منع بکارگیری س�لاحهای ش��یمیایی تاکید دارد .به
گزارش ایلنا ،مجید تخت روانچی در سخنرانی خود در
ش��ورای امنیت گفت :ایران بهعنوان قربانی سالحهای

ش��یمیایی ،استفاده از این س�لاحها توسط هر کسی،
در ه��ر مکان و تحت هر ش��رایطی را به ش��دیدترین
شکل ممکن محکوم میکند .وی تاکید کرد :ایران بر
اجرای متعادل ،کامل و بدون تبعیض کنوانسیون منع
بکارگیری سالحهای شیمیایی تاکید میکند.

رویخط سیاست

بیانیه کرملین خواستار «توقف فوری» درگیری قرهباغ شد

نهار مختصر پارچهفروش در بازار بزرگ تهران

عکس :آیدا فریدی

براس��اس بیانیه کرملین ،رئیسجمهوری روسیه
در گفتوگ��وی تلفنی با نخس��توزیر ارمنس��تان
ب��ر لزوم خاتم��ه یافتن ف��وری درگیریه��ا میان
ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان در قرهباغ تاکید
کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
اواخر س��پتامبر دور جدی��دی از درگیریها میان
ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قرهباغ
به راه افتاد و طرفین یکدیگر را به آغاز خصومتها
مته��م میکنن��د و جامع��ه بینالمللی خواس��تار
آتشبس فوری شده است.
در بیانی��ه کرملی��ن آمده اس��ت :با درخواس��ت
طرف ارمنستانی ،مکالمهای تلفنی میان والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه و نیکول پاشینیان،
نخستوزیر ارمنستان انجام شد.
گفتوگو بر سر شدت یافتن رویارویی مسلحانه
در منطقه قرهباغ بود که به یک درگیری تمامعیار
تبدیل شده و تلفات جدی برای دو طرف از جمله
در می��ان غیرنظامیان به ب��ار آورده و این وضعیت

هنوز ادامه دارد.
پی��ش از آن س��رگئی الوروف ،وزی��ر ام��ور
خارج��ه روس��یه در جریان گفتوگو ب��ا جیحون
بایراموف ،همتایش از جمهوری آذربایجان بر س��ر
درگیریهای کنون��ی و افزایش تلفات غیرنظامیان
ابراز نگرانی و بار دیگر ب��ر لزوم برقراری آتشبس
فوری تاکید کرد.
از زمان آغاز دور جدیدی از درگیریها در منطقه
قرهباغ از  ۲۷س��پتامبر ،جامعه بینالمللی خواستار
پایان یافت��ن خصومتها و بازگش��ت به مذاکرات
میان طرفین با نظارت س��ازمان امنیت و همکاری
اروپا ش��ده اس��ت .هم ارمنس��تان و هم جمهوری
آذربایج��ان ،یکدیگر را به آغ��از درگیریها متهم
میکنند.
همزمان وزیران خارجه 3کشور روسیه ،فرانسه و
امریکا ،موسوم به گروه مینسک با انتشار بیانیهای
مش��ترک جنگ قرهباغ را «تهدیدی غیرقابل قبول
برای ثبات منطقه» خواندند و کش��تار غیرنظامیان
را محکوم کردند.

