
زالی هشدار داد؛
کرونا در پایتخت نگران کننده است

 بیماران جوان شده اند

فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در کالنش��هر تهران، نس��بت به وضعیت ش��یوع بیماری کووید ۱۹ در 
مناط��ق مختل��ف پایتخت، هش��دار داد. علیرضا زال��ی، در وبینار بین المللی بررس��ی روند بالینی و 
تشخیصی اپیدمیولوژیک کرونا در ایران و اروپا، با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت کنترل اپیدمی 
کووید ۱۹ در تهران، گفت: به اشتراک گذاشتن تجارب و اندیشه ها و ممارست های تیمی در این نوع 

گردهمایی ها را به عنوان نماد و سنبلی از عرصه همکاری مشترک همگرایانه است.
وی ضمن تشریح برخی از خصوصیات جمعیتی و اقتصادی پایتخت، افزود: باالترین جمعیت کشور، 
در اس��تان تهران و به طور خاص در ش��هر تهران اس��ت و عالوه بر قدر مطلق باالی جمعیتی بعد از 
خمینی ش��هر، بهارستان و شهر تهران باالترین چگالی تراکم جمعیتی را به خود اختصاص می دهد. 
زال��ی با بیان اینکه توزی��ع جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی کاماًل متفاوتی در مناطق ۲۲ گانه پایتخت 
حاکم اس��ت، گفت: حاش��یه های شهر در قس��مت های شرقی، جنوبی و غربی اس��تان تهران یکی از 

چالش های استقرار یک شبکه بهداشتی عدالت محور هستند.
وی از وجود پدیده زیس��تگاه غیر رس��می در ۱۳ تا ۱۷ درصد از برخی مناطق شهر تهران خبر داد و 
افزود: پدیده هایی همچون حضور معتادین متجاهر در س��طح شهر از دیگر نقاط برجسته آسیب های 
اجتماع��ی اس��ت. زالی ادامه داد: طبق گزارش��ات بالغ بر ۱۸ ه��زار معتاد متجاه��ر در تهران مورد 
شناس��ایی قرار گرفته اند و یکی از چالش های بهداش��تی ابتدای سال جاری، آزاد شدن برخی از این 
معتادین بود که خوش��بختانه با تالش جمعی اسکان و غربالگری بخش زیادی از آنها صورت گرفت. 
همچنین پدیده هایی مثل زباله گردی، کودکان کار و مواردی از این قبیل یکی از نقاط برجس��ته ای 

است که به عنوان آسیب های اجتماعی کالن شهر تهران مورد توجه است.
زال��ی تصریح کرد: طب��ق منحنی وضعیت عمومی جهانی آمریکای ش��مالی و جنوبی و تا حدی هم 
کش��ورهای آفریقایی و آسیایی، که ما جزو آن هستیم، شیوع بیماری رو به رشد است و تعداد موارد 

ابتالء و موارد مرگ هم سیر فزاینده ای را در پیش گرفته است.
وی با اش��اره به منحنی سینوس��ی ابتالی روزانه و مرگ و میر در تهران، افزود: ش��هرهای کش��ور از 
لحاظ میزان ابتالء، بستری، مرگ و میر با معدل سازی وزارت بهداشت از شاخص های مربوطه مورد 
تحلیل قرار داده اس��ت و بر اساس این شاخص ها شرایط شهر را اعالم می کنند. استان و شهر تهران 
در روزهای اخیر در شرایط قرمز قرار گرفته است. کرج نیز مشابه همین شرایط دارد که کار را برای 
پایتخت س��خت تر می کند. وی ادامه داد: با توجه به داده های اس��فند ۹۸، در هفته س��وم و چهارم 
شیوع بیماری به اوج خود نزدیک شد و به تدریج با اعمال تعطیلی های هدفمند و محدودیت ها، سیر 
نزولی را تجربه کردیم. البته مجدد در هفته سوم و چهارم خرداد ۹۹ آمار ابتالء رو به افزایش گزارش 
ش��د. زالی از ثبت باالترین میزان مرگ و میر در پایتخت در ۲۸ اس��فند ۹۸ خبر داد و افزود: در ۱۱ 
فروردین ۹۹ هم موجی از مرگ و میر را تجربه کردیم و اخیراً مجدداً رو به افزایش است. این شرایط 
در تعداد بستری ها نیز صادق است. وی در خصوص توزیع نسبی گروه های سنی افرادی که در تهران 
از ابتدای اسفند بستری شدند، گفت: بیشترین گروه سنی بستری، افراد ۵۰ تا ۵۹ سال و گروه دوم 
افراد رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال بود، اما در دو هفته اخیر شاهد افزایش بستری گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ 

سال هستیم. ۵۸ درصد آمار بیماران بستری را آقایان تشکیل می دهند.
وی با اش��اره به اینکه از مجموع بیمارانی که تا ۵ مرداد در تهران بستری شدند، ۶۱ درصد ترخیص 
ش��دند و ۷,۷ درصد از بیماران فوت کرده اند، تاکید کرد: ۲۱ درصد آمار فوتی ها در گروه س��نی ۹۰ 
سال به باال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۸۰ تا ۸۹ سال رخ داده است. باالترین میزان فوتی بین گروه 
س��نی ۷۰ تا ۷۹ س��ال و بعد ۶۰ تا ۶۹ سال بوده است و در گروه های سنی پایین تر میزان کمتری از 

مرگ و میر را شاهد بودیم.
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برتری اقتصادی چین 
بر غرب در دوران کرونا

صفحه 8

آمارها از رشد اقتصادی پکن 
و تشدید بحران مالی اروپا و 

آمریکا حکایت دارد

تشریح اهداف امریکا از تحریم مردم 
ایران در سخنان مقام معظم رهبری
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صادقی مقدم:

ریسک سیستماتیک بازارهای 
اقتصادی را دریابیم

توافق هسته ای با وجودی که ظاهر آن حفظ 
شده است، اما نه تنها سودی برای جمهوری 
اسالمی  ایران نداشته بلکه خسارات فراوانی 

به ایران وارد کرده است.
اکن��ون پس از گذش��ت ۵ س��ال از امضا و 
اجرای برجام، خروج آمریکا از آن و بدعهدی 
اروپا در اجرای تعهدات، تش��خیص خسارت 
بار بودن این توافق بسیار کار ساده ای است، 
ام��ا برخی همچنان س��عی دارند آن را یک 
دستاورد بزرگ معرفی کنند و همین اعتقاد 
اس��ت که باعث گشته توجه به دیگر مسائل 
در ط��ول عمر دول��ت تدبی��ر و امید کمتر 

شود.
در میان سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی 
از زمان شکل گیری مذاکرات ایران با ۵+۱ 
در دوران دول��ت تدبیر و امید، یک بدبینی 
منطقی نسبت به مذاکرات و نتایج آن وجود 
داش��ت و نمی توان در میان سخنان ایشان 
درباره نکات مثبت توافق هسته ای، نکته ای 
یافت، مگر درباره موضوع درس عبرت شدن 
در مذاکره و اعتماد به آمریکا و حتی اروپا.

چرایی آن نیز روشن است، برجام براساس به 
دست آوردن نتیجه ای امضا شد که ۲ سال 
از عم��ر دولت برای مذاک��ره در این زمینه 
صرف ش��د و تاکنون نیز رون��د برجام ادامه 
داش��ته است. لغو همه تحریمهای اقتصادی 
علیه جمهوری اس��المی ای��ران تنها هدفی 
بود که مذاک��رات آن را دنبال می کرد. قرار 
بر این بود که ایران فعالیت های هس��ته ای 
صلح آمیز خود را تعلیق و تعطیل کند و در 
قبال آن همه تحریم های اقتصادی و بانکی 
برچیده ش��ود. با وجودی ک��ه فعالیت های 
هس��ته ای صلح آمیز ایران براس��اس برجام 
تعلی��ق و تعطی��ل ش��د، ام��ا تحریم ه��ای 
اقتص��ادی و بانک��ی لغو نش��د. قابل پیش 
بینی بود ک��ه چنین اتفاق��ی خواهد افتاد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بارها نس��بت به 
غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و اروپا هش��دار 
داده بودند، با این وجود، هیچگاه بر سر راه 
مذاکره با آمریکا درباره مس��ائل هس��ته ای 
مانع��ی ایجاد نکردند، )اما نس��بت به نتایج 
آن همواره ابراز تردید کردند(چرا که دولت 
تدبیر و امید با سیاس��ت های خود، تضمین 
داده بود که توافق هسته ای همه تحریم های 

اقتصادی و بانکی را لغو خواهد کرد.
رهبر معظم انقالب با دوراندیش��ی از نتایج 
برجام، اعتقاد داش��ته و دارند که نمی توان 
ب��ه وعده های آمریکا و اروپا خوش��بین بود، 
حتی اگر آنها پای یک پیمان و توافق را هم 
امضاء کرده باش��ند، باز هم غیرقابل اعتماد 
هس��تند. اکنون بیش از ۲ س��ال است که 
آمریکا از برجام رس��ماً خارج ش��ده و حتی 
پیش از خروج از توافق هس��ته ای، هیچگاه 
ب��ه تعهدات خ��ود پایبند نب��وده، اروپا نیز 
وضعیتی همچ��ون آمریکا دارد، تنها تفاوت 
موجود میان این دو در این اس��ت که یکی 
رس��ماً برجام را زیر پا گذاشته و دیگری به 
ظاهر در برجام باقی مانده است. اروپا حتی 
آنچه که براساس برنامه ای که در قالب یک 
بسته برای ادامه برجام پس از خروج آمریکا 
ت��دارک دیده بود، عمل نکرد. اینس��تکس، 
راهکاری بود که اتحادیه اروپا و در واقع سه 
کش��ور انگلیس، فرانسه و آلمان ارائه دادند، 
اما نه تنها مناف��ع ایران در چارچوب توافق 
هس��ته ای را تأمی��ن نکرد، بلک��ه در اندازه 
همان س��از و کار نیز اجرا نشد، برای همین 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره این بسته 
اقتصادی فرمودن��د؛ »اروپایی ها هیچ کاری 
نکردن��د، آخرین ابت��کار آنان ه��م بازیچه 
چرندی به اس��م اینس��تکس بود.« یکی از 
دالیلی که برجام خسارات فراوانی به کشور 
وارد کرد، در واقع »در باغ سبز« نشان دادن 
ب��رای فروش نفت ایران ب��ود. در یک مدت 
زمان معین و مش��خص، تحریم های نفتی و 
در واقع فروش نفت ایران آزاد شد تا بتواند 
نفت خود را به فروش برس��اند، در حالی که 

تحریم های بانکی همچنان پابرجا بود.
نفت ایران فروش رفت، اما پولی بابت فروش 
نفت به ایران بازنگشت، دلیل آن هم روشن 
ب��ود، بانک ه��ای خارجی و بی��ن المللی به

چرا برجام خسارات 
فراوانی وارد کرد؟

ادامه صفحه 2

خ���ب���رخ���ب���ر

سرمقاله

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

حجت االسالم ذوالنور: 
احتمال حمله پهپادی و موشکی به 

تأسیسات نطنز منتفی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس احتمال 
هرگونه حمله پهپادی و موشکی به تأسیسات 
نطن��ز را منتف��ی دانس��ت. حجت  االس��الم 
مجتب��ی ذوالنوری رئیس کمیس��یون امنیت 
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس ش��ورای 
اسالمی درباره پرونده قاضی منصوری، گفت: 
روال این پرونده در حال طی ش��دن است و 
قوه قضائیه موشکافانه در حال پیگیری پرونده 
اس��ت، اما از آن جا که بخش��ی از کار در اختیار قوه قضائیه نیست و محل 

وقوع این جنایت در خارج از مرزهای ما بوده اس��ت، قدری کار با ُکندی 
پیش می رود که طبیعی اس��ت؛ ما نیز به عنوان کمیس��یون امنیت ملی  
درباره این موضوع در تماس و ارتباط هستیم. وی درباره حادثه تأسیسات 
هس��ته ای نطنز نیز اظهار داشت: با بررس��ی هایی که انجام شده و بازدید 
میدانی که از محل حادثه داش��تیم و طی ارتباطات مان با سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، س��تاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، سازمان 
پدافن��دی ارتش، وزارت اطالع��ات و وزارت امور خارجه و همچنین هوا و 
فضای س��پاه پاسداران، موضوع روشن ش��ده اما برای اعالم کردن محذور 

هستیم.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است 
اینکه احتمال حمله پهپادی، موش��کی و پرت��اب بمب یا راکت از دید ما 
منتفی اس��ت و صرفا منشأ انفجار از طریق عناصری در داخل وجود دارد 
که چون موضوع در حال بررسی است، جزئیات آن را بیان نمی کنم، البته 

ابعاد موضوع برای ما روشن شده است.  خبرگزاری صدا و سیما
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در برجام 
خسارت فراوان 

به ما وارد شد

حضرت آیت هللا خامنه ای:

کنترل قیمت ها؛ مسئله فوری
صفحه 2
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