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بیست و ششمین نشست جهانی 
آب وهوایی ســازمان ملل متحد، که از 
آن با عنوان »اجالس تغییرات اقلیمی« 
نیز یاد می شود، در حالی دیروز بعد از دو 
هفته در گالسکوی اسکاتلند به کار خود 
پایان داد که ایران، تنها کشور »موافقی« 
بود که باز هم تن به امضای توافقات برای 
کاهش گازهای گلخانه ای نداد! این در 
حالی است که همراهی ایران به عنوان 
یکی از 10 تولیدکننده بزرگ گازهای 
گلخانه ای در جهــان، نقش مهمی در 
پیشبرد توافقی دارد که شاید بتوان آن 
را تنها ریسمان مشترک کشورها برای 

نجات کره زمین دانست.
علی ســالجقه، رئیس ســازمان 
محیط زیست که نماینده ایران در این 
اجالس بود، دلیل سر باز زدن از این توافق 
را تنها یک چیز عنوان کرد؛»تحریم«. 
او گفت کــه هرگونه اجــرای تعهدات 
توافقنامه کاهش گازهای گلخانه ای از 
سوی ایران مشروط به برداشته شدن 

همه تحریم هاست. 
با اینکــه ایران در حــوزه صنعتی 
وضعیــت قابــل توجهــی در جدول 
مقایسه ای کشــورهای جهان ندارد، 
اما در حوزه انتشار گازهای گلخانه ای 
و دی اکســید کربن که معموال نتیجه 
تولیدات پرشمار صنعتی است، در بین 
صاحب صنعتان دنیا دیده می شــود! 

هرچند برخی از کارشناسان، توسعه 
نامتوازن و سیاستگذاری های اشتباه را 
دلیل باال رفتن میزان آالیندگی قابل 
توجه در ایران می دانند، اما بســیاری 
هم معتقدند بــه دلیــل »تحریم «، 
تکنولوژی های روز دنیا به ایران نمی رسد 
و عمــال چرخ های صنعت در کشــور 
با انبوهی از چرخ دنده های فرســوده 
و تکنولوژی هــای قدیمــِی آالینده با 
استانداردهای سال های پیش به حیات 
خود ادامه می دهــد و همین موضوع 
کار را برای اجرای استانداردهای روز و 
کاهش تولید دی اکسید کربن در ایران 
سخت کرده است  و عمال دود این تحریم 
به چشم محیط زیست ایران و منطقه و 

جهان می رود.
سالجقه، در گفت و گویی در حاشیه 
این اجالس با  بی بی ســی، در این باره 
گفت: »اگر تحریم ها برداشته شود ما 
نسبت به جامعه بین المللی تعهد داریم 
و در آن زمان است که دیگر می توانیم 
فناوری نوین و امکانات مالی را به ویژه در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر در اختیار 
بگیریم و زیرساخت های فرسوده خود 

را بازسازی کنیم«.
گرمایش زمین و نقش ایران

پدیــده گرمایش و رونــد افزایش 
دمای کره زمین که از سال های 1۸۵0 
میالدی با شیب مالیمی آغاز شده بود 
تقریبا پس از جنگ جهانی دوم و از اوایل 
سال های 1۹۵0 میالدی جدی شد و 
از اواخر قرن بیستم میالدی با افزایش 
فعالیت های صنعتی به اوج رسید. در 

این میان کاهش مســاحت جنگل ها 
که عموما نتیجه بهره برداری در جهت 
صنعتی شدن هر چه بیشتر بود روز به 
روز زمین را گرم تر کــرد، به طوری که 
گفته می شــود با تنها یک و نیم درجه 
گرم تر شدن بیشتر زمین؛ حیات در روز 
این کره خاکی با نابودی فاصله چندانی 

نخواهد داشت.
در ایــن راســتا، توافقنامه هــا و 
پیمان نامه های متعددی بین کشورها 
با یکدیگر و حتی زیر نظر سازمان ملل 
متحد منعقد شد و کشــورها متعهد 
شدند تا با کاهش مصرف سوخت های 
فســیلی و متعاقب آن کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای و همچنین کمک 
به یکدیگر و کشورهای درحال توسعه 
برای افزایش ضریب نفوذ اســتفاده از 
انرژی های تجدیدپذیــر، در نهایت به 
فریاد کره زمین رسیده و مانع از تغییرات 

ناخوشایند در محیط زیست شوند.
»پیمان های ریو«، »پیمان کیوتو«، 
»معاهده پاریــس« و چندین و چند 

توافق دیگر از آن جمله اند. 
دیروز بیست و ششمین کنفرانس 
جهانی تغییرات اقلیم موسوم به کوپ 
COP( ۲۶ ۲۶( به پایان رسید و در این 
کنفرانس، ۲00 کشور برنامه های خود 
را برای چگونگی کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای تا سال ۲0۳0 ارائه دادند. 
هدف اصلی کوپ ۲۶ باالبردن سطح 
تعهدات کشــورها برای مهار گازهای 
گلخانه ای بــود؛ همچنین ســرعت 
بخشیدن به تولید خودروهای برقی، 

تسریع حذف نیروگاه های ذغال سنگی، 
کاهش جنگلزدایی و ایمن ســازی در 

برابر صدمات ناشی از تغییرات اقلیمی.
همه این اهداف ادامه توافق پاریس 
۲01۵ بودند که در رابطه با کاســتن از 
انتشار گازهای گلخانه ای، سازگاری و 
افزایش قابلیت انطباق با اثرات تغییر اقلیم 
و تاب آوری بود که از سال ۲0۲0 شروع 
شد و در آن کشورها متعهد بر نگه داشتن 
افزایش میانگین دمای جهانی بســیار 
پایین  تر از ۲ درجه سانتیگراد و پی گرفتن 
تالش ها برای محدود کردن افزایش دما 
و همچنین رسیدن به تراز منفی انتشار 

کربن تا سال ۲0۵0 شده اند.
در حالی که ایــران در آن اجالس 
قول داده بود که حتــی اگر تحریم ها 
هم برداشته نشود، برای کاهش تولید 
گاز کربنیک اقدام می کند. اما در عمل، 
وضعیت بدتر و بر اساس آمار موسسه 

ردگیری اقدامات اقلیمی عملکرد ایران 
در زمینه مقابله با آلودگی در دســته 

»بسیار ناکافی« طبقه بندی شد.
ایران از سال ۲01۵ به بعد، برنامه ای 
بــرای کاهش کربــن ارائه نکــرده و 
کارشناسان می گویند که تا سال ۲0۳0 
انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای 

در ایران تا ۵0 درصد افزایش یابد.
با این حال معاون رئیس جمهوری 
در محیط زیست در سخنرانی اش در 
اجالس اخیر گالسکو گفت: »دولت و 
سازمان محیط زیست ایران که ریاست 
آن در ســطح معــاون رئیس جمهور 
اســت، برای مقابلــه بــا پیامدهای 
تغییرات اقلیمی یک برنامه ملی بسیار 

بلندپروازانه را مدنظر قرار داده است«.
او دلیل عقب ماندگــی در کاهش 
گازهای گلخانه ای را تحریم دانست و 
گفت: »وقتی صحبت از همکاری های 
بین المللی و همه ذی نفعان در سطح 
جهان به میان می آید، متاسفانه کشور 
من با مانعی به نام تروریسم اقتصادی 
روبرو است«.سالجقه با اشاره به تردیدها 
در مجلس شــورای اسالمی نسبت به 
توافقنامه پاریس تاکید کرد: »ســؤال 
آنها این است که اگر جمهوری اسالمی 
ایران به عضویت کامل معاهده پاریس 
درآید، در حالی که تحریم ها یا اقدامات 
قهری یک جانبه اعمال می شــود، اگر 
قادر به دریافت هیچ گونه کمک مالی یا 
فنی از جامعه بین المللی نباشد، چگونه 

می تواند به تعهدات خود عمل کند«.
 دود تحریم های ایران
 به چشم تمام دنیا 

هر چند برخی کارشناسان بسیاری 
از سیاســت های توســعه ای کشور را 
دلیل بحران های زیست محیطی مثل 
خشکســالی، از بین رفتن جنگل ها، 
آلودگی آب ها، خشکی تاالب ها و ... در 
کشور می دانند؛ اما بسیاری هم گزینه 
تحریم را در عمیق شــدن زخم های 
محیط زیستی کم نمی دانند. در همین 
خصوص یک کارشناس حوزه اقتصادی 
گفت: »اگر تحریم لغو شود ما می توانیم 
ایجاد جهش کرده و آالیندگی را حدود 
1۲ درصد کاهش دهیم، اما در شرایط 
تداوم تحریم نهایتا 4 درصد امکان کم 

کردن کربن را داریم«.
نصرت اهلل سیفی درباره نقش ایران 
در کاهش گازهای گلخانه ای به ایلنا 
گفت: »ما در حال حاضر حجم باالیی 
از کربن را در کشور تولید می کنیم به 
طوری که رتبه جهانی کشور همچنان 
در حال افزایش است و دلیل اصلی آن 
هم این اســت که برای کاهش انتشار 

کربن نیــاز به بهینه ســازی مصرف 
سوخت داریم اما به دلیل تحریم این 
امــکان را نداریم«.وی بــا بیان اینکه 
بیشــتر آالیندگی ایران یعنی حدود 
۸۵ درصد از محل احتراق سوخت های 
فسیلی است که باید نسبت به کاهش 
آن اقدام کنیم، افــزود: »برای کاهش 
مصــرف ســوخت بایــد طرح های 
بهینه سازی اجرا شود که نیاز به ارتقای 
فناوری، حل مشــکل فرســودگی، 
تکنولوژی و ســرمایه گذاری دارد که 
اکنون به دلیل تحریم های امریکا این 

امکان وجود ندارد«.
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت تاکید کرد: »بنابراین 
برای بررســی نقش ایــران در کاهش 
آالیندگی هوا ابتدا باید نقش تحریم ها 
را بررسی کنیم، وقتی تحریم هستیم 
دیگر کشورها باید بدانند که دود آن به 
چشم آنها همه خواهد رفت. در هر حال 
به عقیده بنده تا زمانی که تحریم هستیم 
ایران باید از کنوانسیون های این چنینی 
برائت جویــد، تا زمانی کــه تحریم ها 
ادامــه دارد ما چه تعهــدی می توانیم 
داشــته باشــیم؟ وقتــی نمی توانیم 
ماشین آالت مان را ارتقا دهیم و خطوط 
تولیــد اتومبیل و حتــی کارخانجات 
سیمان را بهبود دهیم چه انتظاری بابت 
کاهش آالیندگی از ایران دارند؟ اکنون 
نه تنها ایران بلکه دنیا باید نقش اصلی را 
در ممانعت از تحریم ایران داشته باشد 
باید به امریکا و دیگر کشورها گوشزد 
کنند که تحریم های ایران به کل دنیا 

صدمه وارد می کند«.
اما در این میان سوبســیدی بودن 
سوخت فسیلی هم در کشور کار را برای 
کاهش آلودگی ناشــی از دی اکسید 
کربن ســخت  تر می کند به طوری که 
کسی نسبت به کاهش مصرف مبادرت 

نمی کند.

ایران توافقنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را امضا نکرد

نیشتر»تحریم« و »سوءمدیریت« بر زخم  عمیق محیط زیست 

خبر

مدیرکل دفتر توســعه عدالت آموزشــی و 
آموزش عشــایر وزارت آموزش و پرورش گفت: 
بیش از ۵0 درصد دانش آموزان دختر عشایر بعد 

از اتمام دوره ابتدایی ترک تحصیل می کنند.
به گزارش ایرنــا، محمدرضا ســیفی ابراز 
داشت: ۶ هزار و ۶4۳ مدرســه عشایر در کشور 
فعال است که از این تعداد پنج هزار و 400 مدرسه 
در دوره ابتدایی و بقیه در دوره متوســطه اول و 

دوم هستند.
وی با اشــاره به افزایش 10درصدی پوشش 
تحصیلی دانش آموزان عشایر، ادامه داد: در زمان 
حاضر ۲10 هزار دانش آموز در 14 هزار کالس 
درس مشغول تحصیل هستند که از این تعداد 

4۷ درصد را دختران تشکیل می دهند.
وی بیان کرد: در چهار ســال گذشته درصد 
قابل توجهــی از دانش آموزان دختــر، به دلیل 
فرهنگ ســازی های انجام شــده وارد مدارس 

عشایری شدند.
سیفی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته باتوجه 
به شرایط کرونا، آموزش ها در مدارس عشایری 
حضوری بــود و کالس ها تعطیل نشــد، اظهار 

داشت: بازمانده از تحصیل در جمعیت عشایری 
کشور با توجه به فرهنگ سازی های انجام شده 

معنا ندارد.
وی تصریح کرد: یادگیری در دانش آموزان 
عشــایری تحول یافتــه و براســاس پژوهش 
میدانــی یادگیری در دانش آموزان عشــایری 
به علت برگزاری حضــوری کالس های درس، 
تعمیق یافته و کامال نهادینه شده است و مشکلی 
از بابت کیفیت آموزش و یادگیری در این مدارس 

وجود ندارد.
وی یادآور شد: جذب نیروهای جدیدالورود 
به مدارس عشایری در حال انجام است و آموزش 
و پرورش استان سمنان در زمینه توانمندسازی 
این نیروها گام های موثری برداشــته و کیفیت 
آموزش باال در اکثر مدارس اســتان محسوس 

است.
آمار وحشتناک ترک تحصیل 

مدیرکل دفتر توســعه عدالت آموزشــی و 
آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش در حالی 
از ترک تحصیل ۵0 درصد دانش آموزان دختر 
عشــایر بعد از اتمام دوره ابتدایی ترک تحصیل 

خبر داد که در روزهای اخیر هم سرپرست وزارت 
آموزش و پــرورش آمار قابل توجهــی از ترک 
تحصیل در کشور ارائه داد. علیرضا کاظمی گفت: 
در حال حاضر آمارها نشان می دهد حدود ۲10 
هزار دانش آموز دوره ابتدایی و حدود ۷۶0 هزار 
دانش آموز دوره متوسطه، تارک تحصیل داریم 

که این یک آسیب جدی است.
به اعتقاد کارشناسان، با توجه به پایین بودن 
دقت آمارهای رسمی، دور از واقعیت نیست که 
رقم واقعی ترک تحصیل کنندگان یک میلیون 
یا حتی بیشتر باشــد. در همین رابطه زمستان 
سال گذشته، احمد حسین فالحی، سخنگوی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی آماری تکان دهنده ارائه داده و گفته بود: 
»آموزش درحال آسیب دیدن است؛ ۳ میلیون و 
۵00 هزار دانش آموز در آســتانه ترک تحصیل 

هستند«.
چندی بعد سید جواد حسینی، معاون وزیر 
وقت آموزش و پرورش، در نشســت با جمعی از 
خیران اعالم کرده بود: »با وجود اهمیت آموزش 
مجازی، هم اینک ۳0 درصد دانش آموزان یعنی 

حدود پنج میلیون دانش آموز از وسایل هوشمند 
آموزش بی بهره هستند«.

بعــد از این صحبت ها ســرانجام محســن 
حاجی میرزایی وزیــر وقت گفت: »در ســال 
تحصیلی 1400-1۳۹۹، از بیش از 14 میلیون 
دانش آموز سراسر کشور، حدود 10 میلیون نفر 
در سامانه شاد عضو شدند و بیش از سه میلیون به 
دالیلی همچون نداشتن گوشی هوشمند یا تبلت 
یا عدم دسترسی به اینترنت، امکان استفاده از این 
ســامانه را پیدا نکردند و در خطر ترک تحصیل 

قرار گرفتند«.
دالیل ترک تحصیل دانش آموزان

در همیــن بــاره علیرضا شــریفی یزدی 
جامعه شــناس درباره ی علل تــرک تحصیل 
دانش آموزان می گوید: سه عامل اصلی فردی، 

خانوادگی و اجتماعی می تواند بر ترک تحصیل 
دانش آموزان تأثیر بگذارد. اما مســئله  اقتصاد 
مهم ترین عامل در شــرایط فعلی کشور است. 
دولت باید بتواند در بین اســتان ها، شــهرها، 
روستاها و مناطق عشــایری عدالت آموزشی را 
برقرار کند و خانواده ها را از نظر مالی در موضوع 
تحصیل حمایت کند. البته عدم امید به آینده نیز 
یک مسئله  محوری دیگر در عرصه  تحصیل است. 
چرا که بســیاری از دانش آموزان به امید این که 
بسیاری از بستگان آن ها مدرک تحصیلی باالیی 
دارند اما در شغل و حرفه  مناسبی نیستند یا بیکار 
هستند، از تحصیل فاصله می گیرند. این عامل نیز 
می تواند نسل جدید ما را تهدید و به نوعی مقوله  
ترک تحصیل را به عنوان یک خطر در دستگاه 

تعلیم و تربیت مطرح کند.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی اعالم کرد

ترک تحصیل 50 درصدی دختران عشایر پس از دبستان

هر چند بسیاری از 
کارشناسان سیاست های 

توسعه ای کشور را دلیل 
بحران های زیست محیطی 

مثل خشکسالی، از بین 
رفتن جنگل ها، آلودگی 

آب ها، خشکی تاالب ها و 
... در کشور می دانند، اما 

بسیاری هم گزینه تحریم 
را در عمیق شدن زخم های 
محیط زیستی کم نمی دانند

با اینکه ایران در حوزه 
صنعتی وضعیت 

قابل توجهی در جدول 
مقایسه ای کشورهای 

جهان ندارد، اما در حوزه 
انتشار گازهای گلخانه ای و 
دی اکسید کربن که معموال 

نتیجه تولیدات پرشمار 
صنعتی است، در بین 

صاحب صنعتان دنیا دیده 
می شود!

 شماره   933 /شنبه 22 آبان   1400  /   8 ربیع الثانی 1443  / 13 نوامبر   2021

سعیده علیپور

 تحصن مردم اصفهان
 در بستر خشکیده  زاینده رود

مردم اصفهان با حضور بر بســتر خشــکیده 
زاینده رود و سردادن شــعار، از کشاورزان حمایت 
کردند.کشاورزان اصفهانی نیز چند روزی است که 

در اعتراض به خشکی دست به تحصن زده اند.
به گزارش برترین ها، مردم اصفهان در تحصن 
دیروز خود بر بســتر خشــکیده زاینده رود شعار 
می دادند: »تا آب نیاد تــو رودخونه، برنمی گردیم 

خونه«.
    

آماده سازی قبرستان برای دفن 
اجساد زلزله احتمالی پایتخت

معاون خدمات شهری شــهردار تهران گفت: 
زمینی ۳00 هکتاری آماده سازی و تهیه شده که 

اعتبارات الزم پیش بینی شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، جالل بهرامی گفت: 
همچنین برای زمان های بحران نیز در اطراف تهران 
زمین ها را گرفته ایم که درحال آماده سازی هستیم 
که خدای ناخواسته اگر زلزله ای آمد و اتفاقی افتاد، 
دفن به سرعت انجام شود و جسد ها زمین نماند که 

باعث بیماری شود.
    

وزارت بهداشت اعالم کرد:
 ثبت 60 هزار عارضه واکسن 

در ایران 
وزارت بهداشــت اعالم کرد: عوارض ثبت شده 
واکســن های کرونا در ایران مطابق با مســتندات 
علمی بین المللی بوده است. به گزارش وبدا، تاکنون 
۶0 هزار عارضه واکسن در کشور ثبت شده که عموما 
در حد درد ناحیه تزریق، تب، کوفتگی بدن و سردرد 
بوده که در طول دو سه روز وضعیت این افراد بهبود 

یافته است.
    

آغاز تست بالینی واکسن برکت 
روی ۱۲ تا ۱۸ ساله ها

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: مجوز 
انجام تست بالینی واکسن »کوو ایران برکت« روی 
کودکان 1۲ تا 1۸ ساله صادر شده و مرحله اول آن 

هفته آینده آغاز می شود.
به گزارش ایرنا، مینو محرز گفــت: در صورت 
موفقیت آمیز بودن طرح، کودکان ۶ تا 1۲ سال هم 

وارد مطالعه خواهند شد.
    

 کرونا، مصرف فست فود را 
در کشور کاهش داد

بررسی های یک مطالعه بر روی بیش از ۲1 هزار 
خانوار ایرانی نشــان داده که مصرف فست فود در 
دوران قرنطینه در خانوارهای ایرانی به شدت کاهش 
یافته است.به گزارش ایسنا، اگرچه ممکن است که 
این اتفاق را خوشایند بدانیم؛ اما این که چه غذاهایی 
جایگزین فست فودها در خانوارهای ایرانی شدند 
و همچنین پیامدهای کلی ســالمتی آن، نیازمند 

مطالعات بیشتری است.
    

 رای به قصاص نفس
 یک محیط بان صادر شد

در جریان رسیدگی به پرونده محیط بان برومند 
نجفی که مردادماه سال گذشته، در حادثه درگیری 
میان عده ای مظنون به شکار غیرمجاز و محیط بانان 
در منطقه بیستون کرمانشاه، منجر به کشته شدن 
یکی از شکارچیان شده بود، رای قصاص نفس این 
محیط بان توسط شعبه ســوم دادگاه کیفری یک 

استان کرمانشاه صادر شد.
سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده است 
از تمامی مجاری قانونی پیگیر وضعیت این محیط بان 
خواهد بود و اخبار و اطالعات تکمیلی از طریق روابط 

عمومی این سازمان منتشر خواهد شد.
    

 رتبه آی کیوی ایرانیان
 در جهان مشخص شد

طبق مطالعه انجام شده توســط ریچارد لین 
پروفسور روانشناسی انگلیسی و تاتو وانهانن استاد 
علوم سیاســی فنالند از ۲00۲ تا ۲00۶ روی ۸0 
کشور ایرانی ها با کسب ۸4 امتیاز رتبه بیست و سوم 

را به خود اختصاص دادند.
به گزارش برترین ها به نقل از توئیت پرس، هنگ 
کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن، چین، تایوان، 

ایتالیا در رتبه های باالی جدول قرار دارند.
مغولستانی ها با 101 امتیاز رتبه ششم را در این 

جدول به دست آورد!
به گفته این محققان رابطه مســتقیمی میان 
درآمد ملی و ضریب هوش ملــی وجود دارد.}این 

نکته بحث برانگیز بوده و برخی آن را قبول ندارند.{
البته رتبه بیست و سوم متعلق به یک کشور نبوده 
و 1۸ کشور دیگر نیز مانند ایران با کسب ۸4 امتیاز، 

در رتبه بیست و سوم قرار گرفتند.

از گوشه و کنار


