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خطر پوپولیسم آبی
دکتر محمد فاضلی،عضو هیات علمی دانشگاه 

شهید بهشتی
موضــوع آب دوباره بــه بحث روز تبدیل شــده 
اســت؛ امری که حداقل ۵۰ســال است در ایران 
تبدیل به مســاله شده، ولی سیاســتگذار دائم آن 
 را بــه زیر فرش جارو کــرده و گروهی نیز با ارائه 
راهکارهای مختلف از توسعه سازه ای بیشتر گرفته 
تا شیرین ســازی و انتقال آب، آب ژرف و گرفتن 
بــاران مصنوعــی از ابرها، ســعی می کنند ذهن 
حکمران و سیاستگذار را آرام کرده و به کسب وکار 
خودشان رونقی بدهند. آنچه مساله آب را در ایران 
طی چند دهه گذشته وخیم تر کرده، فقدان درک از 
ماهیت پیچیده، چندبعدی، چندرشته ای و متاثر از 
سطوح مختلف حکمرانی بودن آن است. در دنیای 
امروز عمدتا با رویکردهایی مانند »سیســتم های 
پیچیده انطباقی به مساله آب پرداخته می شود و در 
چنین دنیایی، سیاســتگذار و حکمران ایرانی برای 
ساده ســازی یا بیم از درافتادن با اقتصاد سیاسی 
پیچیده و پرخطر آب، تمایل ندارد چنین برداشــت 
و رویکردی به مســاله داشــته باشد. خطر بزرگی 
کــه در این میــان حیات تمدنی ایــران را تهدید 
می کند، تقلیل گرایی در مواجهه با چنین مساله ای 
است. این نوشتار فقط در پی یادآوری گوشه ای از 

پیچیدگی های مساله و شیوه مواجهه با آن است.
یک- پیچیدگی محیط زیســتی: سیستم های آبی 
در تعامل بین آب ســطحی و زیرزمینی، انواع آب 
که با رنگ های آبی، ســبز و خاکســتری نمایش 
داده می شــود، حق آبه های محیط زیســتی، اثرات 
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سرمقاله

ســازه های آبی بر محیط زیســت، اثر فعالیت های انســانی 
)کشاورزی، صنعتی و شــرب و بهداشت( بر محیط زیست و 
برخی متغیرهای دیگر عمل می کنند. پیچیدگی محیط زیستی 
شــامل تعامل آب با خاک، تنوع زیستی و هوا نیز می شود. 
پیچیدگی های ناشی از تغییرات اقلیمی را هم باید به بخش 

محیط زیست افزود.
پیچیدگی اقتصادی: آب با فعالیت های اقتصادی، کشاورزی، 
صنعتی و خدمات درآمیخته اســت. اقتصاد محیط زیســت و 
اقتصاد اجتماعی نیز برای تحلیل ابعاد اقتصادی آب ضرورت 
دارنــد. آب به طور مســتقیم و غیرمســتقیم با فقــر و غنا، 
اشــتغال و بیکاری و در یک کالم بــا کیفیت زندگی ارتباط 
دارد. قیمت گــذاری منابع آب، ارتباط آب بــا نظام  مالیاتی، 
مالیات های محیط زیســتی )اعم از مالیــات بر آلودگی و...(، 
تجــارت داخلی و بین المللی و مبحــث آب مجازی، اقتصاد 
ســازه های آبی و مبحث توازن اقتصــادی کاالها و خدمات 
آبی )نظیــر خدمات آب و فاضالب( نیــز در پیچیدگی های 
اقتصادی آب سهم دارند. پیچیدگی اجتماعی: آب با جمعیت، 
کیفیت زندگی، ســبک زندگی، خدمات اجتماعی )سالمت و 
خدمات اجتماعی محیط زیست(، عدالت و تاثیرات اجتماعی 
ناشــی از سیاســت ها و اقدامات آبی )نظیر اثرات اجتماعی 
ســاخت ســدها، انتقال آب و تغییرات اکوسیستم های آبی( 
به عالوه مقوله های هویتی و گفتمانی و ســطح آگاهی های 

مردم که بر کنش های آنها موثر است، ارتباط دارد.
پیچیدگی فناورانه: آب به واســطه انواع فناوری ها )ســدها، 
خطوط لوله، تصفیه خانه ها، تاسیســات شیرین ســازی و...( 
تولیــد و با اســتفاده از انواع فناوری ها )نظیــر کل فناوری 
کشاورزی، فناوری های صنعتی و فناوری های به کاررفته در 
بخش خدمات و خانگی از شیرهای آب گرفته تا آبفشان ها( 
مصرف می شود. مبحث فناوری با مقوله هایی نظیر مقررات 
ملی ساختمان و استانداردهای ملی و جهانی مربوط به تولید 

کاالها و خدمات نیز ارتباط دارد.
پیچیدگــی سیاســی-امنیتی: مســائل آبــی دارای بعــد 
هیدروپلتیکــی عمیقی هســتند که از ســطح داخلی )نظیر 
مناقشــات آبــی در حوضه هــای آبریز داخلی( تا ســطح 
بین المللی )نظیر مناقشــات آبــی بین کشــورها( را در بر 
می گیرد و پدیدآورنده مســائل سیاســی و امنیتی مختلفی 
اســت که وضعیت امروز خوزستان نمود روشنی از آن است. 
مهم تــر آنکه همه عرصه های پیچیده ای که برشــمردیم با 
»سیاستگذاری و تصمیم گیری« مرتبط هستند و این عرصه 
مستقیما آب را به مقوله ای سیاسی تبدیل می کند. مساله آب 
پیش از هر چیز و در همه تاریخ، به خصوص در فالت ایران، 

مقوله ای مرتبط با سیاست بوده و هست.
متغیرهای مرتبط با این مســائل پیچیده، در درون نهادهای 
سیاســی و اقتصادی تعیین تکلیف می شــوند. اقتصاد آب، 
تعامل آب و اجتماعات محلی، نســبت آب و محیط زیست، 
تخصیص آب بین فعالیت های مختلف، انتقال آب یا سیاست 
ســازه های آب و هر آن  چیزی که از پیچیدگی های مذکور 
برمی آید، در دل نهادهای سیاسی و اقتصادی تعیین تکلیف 
می شــود. ما در ایران به تحلیل و شــناخت دقیق نهادهای 
موثر بر آب ســخت نیازمندیم. از این جهت اســت که خطر 
تقلیل گرایی منجر به بروز وضع فعلی را بسیار جدی می بینم 
و بیم دارم که همه این پیچیدگی ها در چند نسخه فناورانه، 
دســتور برای تخصیص مالی بیشتر، جابه جایی چند مدیر یا 
برخورد سیاســی با مساله خالصه شــود و دوباره پوپولیسم 
آبی که چندین دهه بر این کشــور ســایه افکنده، میدان دار 
معرکه باشــد. بدون در نظر گرفتن همــه این پیچیدگی ها، 
دوباره چرخــه خطرناک منجر به فرســایش تمدنی را طی 

خواهیم کرد.
حکمرانــان و سیاســتگذاران بایــد ماهیت بین بخشــی، 
چندرشــته ای، پیچیده و ضرورت در پیــش گرفتن رویکرد 
انطباقی به مســاله را بپذیرند و سر از الک پوپولیسم بیرون 
بیاورند. ما بیش و پیش از هر چیز به تولید دانش و ســخن 
در باب پیچیدگی مســاله و گریز از تقلیل گرایی پوپولیستی 
نیازمندیم. ما به گفت وگوی دانش محور برای اعتمادسازی و 
رهایی از مناقشــات کم حاصل درباره بخش هایی از مساله و 
فراموش کردن کلیت نیازمندیم. بزرگ ترین خطر این است 
کــه هر کس فقط جایی از فیــل را در تاریکی لمس کند و 
بکوشد خانه ای مناسب برای فیلی بسازد که در تاریکی برای 
خویش تصویر کرده اســت. بیش و پیــش از هر کاری باید 
پیچیدگی را به رسمیت شناخت و پس از آن درباره بایسته ها 

اندیشید، گفت وگو کرد و آماده پذیرش راه حل ها شد.
هر راهی کــه در پیش بگیریم، دو حقیقت گریزناپذیر وجود 
دارد. اول، آینده  آبی ما ســخت و دردناک اســت. اگر وضع 
موجــود را ادامه دهیم، فرســایش تمدنــی و بحران های 
به مراتب بزرگ تر از خوزســتان امروز، زندگی ایران و تمدن 
ایرانــی را تهدیــد و تلخ می کند. اگر هــم راه اصالح را در 
پیش بگیریم، دورانی سخت از درافتادن با پیچیدگی، اقتصاد 
سیاســی پرخطر ناشــی از بازتخصیص هــا و ضرورت های 
تغییر الگوی توســعه، درافتادن با ذینفعان ریز و درشــت و 
همــه الزامات ناشــی از اصالح در سیســتم های پیچیده را 
پیش رو خواهیم داشــت که تلخی های خود را دارند، اما اگر 
درســت برویم رو به نیکی و شیرینی خواهیم بود.دوم آنکه 
برای اصالح سیســتم های پیچیده اعتماد و جلب مشارکت 
همگانی در راســتای کنش جمعی هماهنگ ضروری است. 
جلب اعتماد عمومی نیز ملزوماتی دارد که تحقق  آنها سخت 
است. بخشــی از خطر پوپولیسم تقلیل گرا، ساده جلوه دادن 

این دشواری و سختی است.

رییسدادگستریخراسانشمالی؛

باسگگردانیدراماکنعمومیبرخوردمیشود
رییس کل دادگســتری خراسان شــمالی گفت: سگ 
گردانــی در اماکن عمومی در صــورت ایجاد رعب و 
وحشت و تهدید سالمت و بهداشت مردم خالف قانون 

است و با خاطیان برخورد می شود.
حجت االســالم اسداهلل جعفری روز یکشنبه در هفتادو 
یکمین جلســه شــورای فرهنگ عمومی استان اظهار 
داشت: با توجه به نارضایتی گسترده مردم در خصوص 
روند فزاینده پدیده سگ گردانی و سگ بازی در اماکن 
عمومــی از قبیل پارک ها، خیابــان ها و مجتمع های 
مســکونی ضوابط قانونی در ایــن خصوص اعمال و با 

خاطیان برخورد می شود.
وی تصریح کــرد: اکنون پرونده هــای ایجاد رعب و 
وحشــت، تهدید سالمت و بهداشــت مردم و آلودگی 
صوتی بواسطه ســگ گردانی در بسیاری از دادگاه ها 
تشکیل می شــود و این نوع پرونده ها استداللی برای 

برخورد با این پدیده است.
رییس کل دادگســتری استان خراســان شمالی افزود 
: ســگ گردانی از طریق دفــع فضوالت، ریختن بزاق 
دهان و ســایر ترشــحات می تواند عامل بروز بیماری 
های مشــترک بین انســان و دام  را فراهم سازد و از 
این لحاظ به عنوان مصداقی از تهدید علیه بهداشــت 
عمومی با اســتناد به ماده ۶۸۸ کتــاب تعزیرات قانون 

مجازات اسالمی قابل پیگرد قانونی است.
جعفــری تصریح کرد: ســگ گردانی و ســگ بازی 
همچنیــن در منظــر عمومی انحــراف از ارزش های 
اخالقی و اسالمی محسوب می شود و ضمن  جریحه 

دار شدن احساسات دینی و مذهبی مومنین و شهروندان 
موجب  رعب و وحشــت  اطفال، نوجوانان، دختران و 
ســالمندان، خطراتی را از جمله حمله و گاز گرفتگی در 
پی دارد که به استناد ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسالمی 

قابل پیگرد قانونی است.
برخورد با ۲۰ مورد سگ گردان

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی خراسان شمالی 
نیــز در ادامه این جلســه گفت: نرافــزاری برای رصد 
مزاحمت های ســگ گردانی توســط نیروی انتظامی 
استان طراحی شده و بر گوشی تلفن همراه پلیس نصب 
شده و در صورت مشــاهده سگ در داخل خودرو و یا 
ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی به پلیس ۱۱۰ اطالع 

داده می شود.
ســرهنگ علی حسین پور افزود: بعد از دریافت پیامک 
به صاحب خودرو اخطار داده می شــود و باید با مراجعه 
به نیروی انتظامی استان به این موضوع رسیدگی کند.

وی ادامــه داد: در یک ماه گذشــته ۲۰ پیامک در این 
زمینه دریافــت کرده ایم که در ۱۰ مــورد از خاطیان 
تعهد گرفته شده و ۱۰ مورد نیز بی تفاوت به جرم خود 
رســیدگی نکرده اند که هنگام تعویض پالک خودرو با 

مشکل مواجه می شوند.
سرهنگ حسین پور خاطرنشان کرد: برخورد با معضل 
ســگ گردانی از مطالبات مردم اســت و پلیس خود را 

مکلف می داند که به این خواسته مردم توجه کند.
لزوم اجرای طرح »همیار آب« در خراسان شمالی

معاون توســعه مدیریت استاندار خراسان شمالی گفت: 

باید طرح همیار آب از ســوی شــرکت آب و فاضالب 
خراسان شمالی اجرایی شده تا استفاده صحیح و بهینه 

از آب برای عموم مردم فرهنگ سازی شود.
علی بیگ زاده نیز در این جلسه اظهار کرد: باید طرحی 
تحت عنوان همیار آب از سوی شرکت آب و فاضالب 
خراسان شمالی اجرایی شده تا استفاده صحیح و بهینه 

از آب برای عموم مردم فرهنگ سازی شود.
معاون توسعه مدیریت اســتاندار خراسان شمالی ادامه 
داد: فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب باید به عنوان 
یکــی از اولویت هــای موضوعی در شــورای فرهنگ 

عمومی استان قرار گیرد.
وی با اشــاره به این که معضل آب، بین المللی است، 
افزود: میانگین مصرف شــهری آب در ایران ۲۵۰ لیتر 
در روز اســت، در حالی که میزان مصرف آب بهداشتی 

دنیا به ازای هر نفر ۱۵۰ لیتر می باشد.
بیگ زاده گفت: باید با فرهنگ سازی درست این میزان 
مصرف آب را کاهــش داد تا معضالت آتی کمبود آب 

رفع شود.
جهاد کشاورزی مسئول اصلی مدیریت مصرف آب 

است
امام جمعه بجنورد نیز رد این جلســه با اشاره به اینکه 
۹۰ درصد آب در حوزه کشــاورزی مصرف می شــود، 
گفت: جهاد کشاورزی با ایجاد شیوه های نوین آبیاری، 

مصرف بهینه آب را فرهنگ سازی کند.
حجت االســالم والمســلمین رضا نوری با اشــاره به 
خشکســالی و کم آبی ســال جاری اظهار کرد: امروزه 

بحث نان، آب و برق به ســمت امنیتی شدن می رود، 
بایــد مدیریت و نظارت ها در این حوزه بیشــتر صورت 
گیرد، چرا که جریان های معاند به دنبال سو استفاده از 

چنین مسائلی هستند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: مدیریت 
بخش کشاورزی بیشتر در حوزه کاری جهاد کشاورزی 
اســت که با تخصیص تسهیالت به کشاورزان و ایجاد 
شــیوه های نوین آبیاری، می توان مصرف بهینه آب را 

فرهنگ سازی کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی با بیان 
اینکه ریشه بســیاری از مشکالت جامعه ناشی از عدم 

فرهنگ صحیح اســت، گفت: با ایجاد فرهنگ عمومی 
و تبیین ارزش ها در فضــای مجازی می توان برخی از 

ناهنجاری ها و فرهنگ های غلط را اصالح کرد.
وی افزود: کارگروه ملی ترویــج مصرف بهینه آب در 
کشــور تشکیل شــده که باید به تبع آن در استان نیز 
تشــکیل و از طریق رسانه ها تبدیل به فرهنگ عمومی 

شود.
حجت االســالم نــوری در ادامه به ســگ گردانی در 
فضای جامعه اشاره داشت و گفت: این عمل با فرهنگ 
اســالمی و دینی مــا همخوانی نــدارد و باعث ایجاد 

پیامدهای منفی در جامعه می شود.

معاون فنی وامور گمرکی خراسان شمالی گفت: در 
چهار ماه نخست امسال ۱۲ هزارو ۴۶۶ تن کاال به 
ارزش ۸ میلیون و ۳۲۱ هزارو ۴۶۲ دالر از طریق 
افغانستان،  کشور های  مقصد  به  استان  گمرک 

آذربایجان، گرجستان، ایتالیا و عراق صادر شد.
عباس باقری در گفتگو با خبرنگارما افزود: در این 
مدت کاال های صادراتی از نظر وزنی ۷۴ درصد و از 

لحاظ ارزشی ۳۶ درصد کاهش یافت.
گفت:  شمالی  خراسان  گمرکی  وامور  فنی  معاون 
می شوند،  استان  گمرک  وارد  که  بیشترکاال هایی 

حداکثر در یک روز ترخیص می شود.
امور گمرکی خراسان شمالی گفت:  و  فنی  معاون 
هیچ کاالی دپو شده ای در گمرک خراسان شمالی 
وجود ندارد، بیشترکاال هایی که وارد گمرک استان 

می شوند قطعات واحد های تولیدی است و حداکثر 
انبار  نیازبه دپو در  در یک روز ترخیص می شود و 

ندارد.
به  نیاز  که  کاال هایی  از  برخی  افزود:  باقری 
مجوز های خاص از اداره استاندارد و بهداشت دارند، 
به محض این که صادر شود، ۳ الی ۴ روزه ترخیص 

می شوند.
شامل  استان  صادراتی  کاال های  کرد:  عنوان  وی 
مالمین،  کریستال  پودر  فلزی،  مقاطع  اوره،  کود 
محصوالت  فرنگی،  گوجه  رب  و  نیتریک  اسید 

کشاورزی و انواع محصوالت پالستیکی است.
واردات ۱۳ میلیون دالری کاال به خراسان شمالی

معاون فنی و امور گمرکی استان اغلب واردات کاال 
شامل، ماشین آالت قالب گیری و خط تولید، نیکل، 

پودر  شکرخام،  زغالی،  الکترود  گاز،  کنتور  پارچه، 
المنت، رستر  فیلتر  برنج، شمارشگر کنتور،  آلومینا، 
قهوه و اجزاء پمپ هیدرولیک عنوان کرد که در این 
مدت از کشور های چین، ترکیه، آلمان، پاکستان و 

هند وارد استان شده است.
 ۳۸ و  میلیون   ۱۳ را  وارداتی  کاال های  ارزش  وی 
اعالم  ُتن  به وزن ۶ هزارو ۴۲۷  هزارو ۴۱۲ دالر 

کرد.
خراسان شمالی با داشتن واحد های بزرگ صنعتی، 
اسفراین  گستر  لوله  و  فوالد  پتروشیمی،  چون 
استان های  هفدهم  رتبه  در  جاجرم  آلومینای  و 
دارد  قرار  صنعتی  بزرگ  واحد های  از  برخوردار 
وکمتر از ۴۰۰ واحد صنعتی کوچک در استان فعال 
است که حدود چهار هزار نفر در آن اشتغال دارند.

استاندار خراســان شــمالی گفت: تمامی مجوزهای 
ســرمایه گذاری در اســتان باید به روز رسانی شده و 
شرایط صدور این نوع مجوزها هم آسان سازی شود.

محمدعلی شجاعی در جلسه بررسی آخرین وضعیت 
درگاه سرمایه گذاری خراسان شــمالی با بیان اینکه 
مسیر ســرمایه گذاری در کشــور دلسرد کننده است 
، افزود: ســرمایه گذاری بخــش خصوصی به معنای 
برداشــتن باری از دوش حاکمیت در راســتای ایجاد 
اشتغال و آباد کردن ســفره مردم است بنابراین نباید 

سرمایه گذاران را در مسیر تولید دلسرد کرد.

وی تصریح کرد: شــرایط برای سرمایه گذاران بومی 
باید طوری تسهیل شــود که میل به سرمایه گذاری 
در ســایر استانها را نداشته باشــند و برای تحقق این 
موضوع باید از اعمال نظر شخصی و گذاشتن شروط 
بی مورد پرهیز کرد و فرایند صدور مجوزها منطبق با 

چارچوب و قوانین باشد.
شجاعی بر شفافیت اطالعات درگاه سرمایه گذاری و 
معرفی مزیت های خاص استان برای سرمایه گذاران 
تاکید کرد و افزود: هیچ فعالیت تولیدی در استان نباید 
شــتابزده انجام شــود و تمامی جوانب برای تسهیل 

سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.
تاکنون ۴۵ طرح ســرمایه گذاری اســتان در درگاه 
سرمایه گذاری اســتان با هدف معرفی فرصت های 
تولیدی بارگذاری شد و این درگاه به زودی در استان 

افتتاح می شود.
ســرمایه گذاران در هر نقطه از کشور پس از رونمایی 
از این درگاه می توانند از فرصت های سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعت، 
خدمــات و انرژی های تجدیدپذیر آگاه و نســبت به 

مجوزهای آماده سرمایه گذاری اقدام کنند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: به کمک 
خیران در اســتان خراسان شــمالی به مناسبت عید 
سعید قربانی حدود ۵ تن گوشت قربانی بین نیازمندان 

این استان توزیع شد.
مجید الهی راد بابیان اینکه این رقم آمار اولیه است و 
تجمیع کمک ها همچنان ادامه دارد، افزود: هم زمان 
با عید ســعید قربان با کمک خیــران تا امروز هزار و 
۲۳۲ رأس دام زنده به کمیته امداد تحویل شد تا ذبح 

و گوشــت آن بین خانواده های تحت پوشش توزیع 
شود.

الهی راد ارزش ریالی کمک مردم خراسان شمالی در 
عید ســعید قربان را بیش از سه میلیارد تومان اعالم 
کــرد و گفت: از مجموعه دام های اهدایی ۸۶۴ رأس 
به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و سه هزار 
و ۴۶۱ کیلو گوشــت به ارزش ۴۱۲ میلیون تومان از 
محل خیران مراکز نیکوکاری اهداشــده است و باقی 

کمک ها از طریق حوزه مشــارکت های مردمی این 
نهاد تأمین شده است.

وی بابیان اینکــه اهدای کمک هــا همچنان ادامه 
دارد، گفــت: نیکــوکاران می توانند با شــماره گیری 
#۰۵۸*۸۸۷۷* کمک های خود را به دست نیازمندان 
برســانند، همچنین امکان پرداخت نذورات از طریق 
ســایت کمیته امداد به آدرس emdad.ir و شــماره 

کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰ فراهم شده است.

دبیـر انجمـن کوراش از برگـزاری اردوی تیم ملی 
کـوراش بانـوان خبـر داد و گفت: ۲۰ ورزشـکار از 
۴۰ ورزشـکار دعـوت شـده انتخـاب شـدند که ۳ 

نفـر از آنان اهل خراسـان شـمالی هسـتند.
کـوروش خسـرویار در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر از 
آغـاز اردوی تیـم ملـی کـوراش بانوان خبـر داد و 
اظهـار داشـت: این اردو بـا حضور ۴۰ بانـو برگزار 
شـد و طی مسـابقات درون اردویی، ۲۰ ورزشـکار 

منتخـب انتخاب شـدند.

اردو  ایـن  داد:  ادامـه  کـوراش  انجمـن  دبیـر 
برگـزار قائمشـهر  در  هفتـه   ۲ مـدت   بـه 

 می شود.
وی افـزود: نفـرات اول و دوم همـه وزن ها در این 
اردو شـرکت دارنـد؛ پـس از پایـان اردوی فعلـی 
اردوی  و  کـرده  اسـتراحت  روز   ۱۰ ورزشـکاران 

بعـدی آغـاز خواهد شـد.
خسـرویار تصریـح کـرد: در ایـن اردو بتـول پاک 
روح بـه عنـوان سـرمربی و فاطمـه اسـالمی بـه 

عنـوان مربـی و سرپرسـت حاضـر هسـتند.
نفـرات  داشـت:  بیـان  کـوراش  انجمـن  دبیـر 
منتخب در شـهریور ماه به مسـابقات بزرگسـاالن 
اسـیا کـه بـه میزبانـی ازبکسـتان برگزار می شـود 

می شـوند. اعـزام 
وی در انتهـا گفـت: زهـرا باقـری، الهـه باغچقی 
و مهتـاب باغچقـی نماینـدگان خراسـان شـمالی 
اردو جـزو منتخبیـن قـرار  ایـن  هسـتند کـه در 

گرفتنـد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، طی 
۲۴ ســاعته گذشته و تا ظهر روز ســوم مرداد ماه، 
متاســفانه ۳ نفر از بیماران مبتال به کرونا در استان 

فوت شدند.
سید احمد هاشمی افزود: با بستری ۸۷ بیمار جدید 
طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۳۰۴ بیمار دارای 

عالیم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان های استان 
بستری هستند.

وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون شــاهد اســتقرار 
اپیدمی پنجم کرونا در استان هستیم و در روزهای 

آتی تعداد موارد بستری افزایش خواهد یافت.
دکترهاشــمی افزود: عوامل متعددی به ویژه عادی 
انگاری و عدم رعایت مســائل بهداشــتی و نزدن 

ماســک در مجامع عمومی و برگزاری و شرکت در 
دورهمی ها و مراسم عزا و عروسی و رفتن به سفر 

در این خصوص تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اســتان ۵۱ درصد است و در برخی از شهرستان ها 
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک 

کم است.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناســی خراســان 
شمالی با اعالم هشدار ســطح زرد در استان گفت: 
وزش باد شــدید و رگبار باران پدیده غالب تا پایان 
هفته جاری در این خطه اســت کــه احتمال وقوع 
خسارت به محصوالت باغی و کشاورزی وجود دارد.

مهری هاشــمی اظهار داشــت: براساس پیش بینی 
هواشناسی تا روز چهارشنبه وزش باد شدید و توفان 
گرد و خاک در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب بویژه 

در روز دوشنبه در استان محتمل است.
وی تصریح کرد: وقوع این پدیده دراغلب نقاط استان 
بویژه شهرســتان های اسفراین، گرمه و جاجرم و با 
شدت کمتری در شهرستان های شیروان، بجنورد و 

فاروج وجود دارد.
رییس پیش بینی اداره کل هواشناســی خراســان 
شمالی نســبت به احتمال خسارت به کشاورزان بر 
اثر وزش باد شــدید هشــدار داد و گفت: دامداران، 

مرغداران، کشــاورزان و عشایر اســتان نسبت به 
ایمن سازی مستحدثات کشاورزی و دامی خود اقدام 

کنند.
وی به کشــاورزان توصیه کرد: تاخیر انداختن سم 
پاشی و محلول پاشی و برداشت محصوالت زراعی، 
اســتقرار کندوهای زنبور عســل در مکان مناسب، 
اســتفاده از بادگیرهای موقــت و پایه محافظ برای 
نهال های جوان، رعایت نکات ایمنی هنگام فعالیت 
های ســاختمانی و عدم بارگیری با ارتفاع نامتعارف 

توسط خودروهای باری را مدنظر قرار دهند.
هاشمی افزود: با شــدت گرفتن وزش باد در استان 
احتمال اختالل در رفت و آمد و کاهش کیفیت هوا، 
شکسته شــدن درختان آسیب پذیر و نهال های تازه 
غرس شده، خسارت به سقف های گلخانه، تابلوهای 
تبلیغاتی و سقف های موقت و احتمال سقوط اجسام 

از کارگاه های ساختمانی وجود دارد.

نرخ بیکاری بهارانه اســتان خراسان شمالی به ۸.۵ 
درصد رســید که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
نرخ بیکاری در این خطه شــمال شــرق کشور ۳.۵ 

درصد کمتر شد.
 معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراســان شــمالی گفت: براساس اعالم 
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بهارانه سال جاری  در 
جمعیت باالی ۱۵ سال استان به ۸.۵ رسید در حالی 

که در بهار سال قبل ۱۲ بود.
قربــان نباتیان در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا دلیل 
ایــن کاهش نرخ بیــکاری در بهار ســال جاری را 
نســبت مدت مشابه سال قبل و حتی زمستان ناشی 
از رونق کســب و کار اعالم کرد و اظهارداشت : در 
سال گذشــته به دلیل همه گیری ویروس کرونا و 
تعطیلی طوالنی مدت بســیاری از واحدهای صنفی 
به خصوص در حوزه خدمات نــرخ بیکاری بهارانه 
افزایش زیادی داشــت که بــا تعریف جدید فعالیت 
کسب و کار با رعایت پروتکل های بهداشتی در بهار 

سال جاری نرخ بیکاری نیز کاهش یافت.
وی اضافه کرد : عالوه بــر آن نرخ بیکاری بهارانه 

استان نسبت به میانگین ســال گذشته نیز کاهش 
۱.۵ درصد را نشــان می دهد به طوری که میانگین 
نرخ بیکاری سال گذشته در این خطه شمال کشور 

طبق گزارش مرکز آمار ایران ۱۰.۶ درصد بود.
معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان خراسان 
شمالی نرخ مشــارکت اقتصادی بهار سال جاری را 
حــدود ۴۴.۲ درصد اعالم کرد که این نرخ در مدت 

مشابه سال قبل ۴۵.۶ درصد بود.
نباتیان با اشاره به ارتباط  نرخ مشارکت اقتصادی و 
نرخ بیکاری  خاطرنشان کرد : نرخ باالی مشارکت 
اقتصادی نشان دهنده افراد جویای کار بیشتر است 
و  در عین حال  وجود اشــتغال ناقص ســبب شده 
تا با وجود اشــتغال و کاهش نرخ بیکاری در بهار و 
تابســتان درآمد کسب شده مردم کفایت معیشت را 
نداشــته و سرانه درآمد خانوارها در این استان نیز به 

نسبت استان های دیگر پایین باشد.  
نرخ مشــارکت اقتصادی )نرخ فعالیــت(، به معنی 
نسبت جمعیت فعال)شــاغل و بیکار( به جمعیت در 
سن کار و به عبارتی جمعیت جویای کار به جمعیت 

درسن کار است.

رئیس سـازمان اوقـاف و امور خیریـه بجنورد گفت: 
میانگیـن زمـان اتمـام پـروژه امـام زاده)ع(، ۵ الـی 
۱۰ سـال بـوده و فـاز اول آن کـه وسعت بخشـی 
بـه خـود امـام زاده اسـت در ۵ سـال اول بـه اتمـام 
خواهـد رسـید.محمدرضا درتومـی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار فـارس در بجنـورد در خصـوص اجـرای 
پـروژه طرح توسـعه بارگاه امـام زاده سـیدعباس)ع( 
ایـن شهرسـتان، اظهـار کـرد: ایـن پـروژه بیـن ۵ 
الـی ۱۰ سـال زمـان می بـرد و فـاز اول آن کـه 
وسعت بخشـی بـه خـود صحـن امـام زاده اسـت که 

در ۵ سـال اول بـه اتمـام می رسـد.
وی گفـت: در حـال حاضـر درحـال اخـذ مجـوز و 
جـذب سرمایه گذارهسـتیم تـا طـرح وارد اجرا شـود 
و فـاز اول را ۵ سـال یـا کمتـر از ۵ سـال زمـان 

کرده انـد. بنـدی 
وی گفـت: فـاز دوم آن نیـز شـامل پـارک حاشـیه، 
زمیـن جنگلـی و زمیـن میراثی ضلع شـمالی سـپاه 
قریـب بـه ۳۲ هکتار اسـت اما تمام این ها مسـتلزم 

ایـن اسـت کـه پـروژه وارد فاز اجرایی شـود.
شهرسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  اداره  رئیـس 
بجنـورد تصریـح کـرد: اخذ مجـوزات کمـی زمانبر 
پروانـه  اخـذ  شـامل  مقدماتـی  امـورات  و  اسـت 

و بحـث طراحـی نقشـه در حـال انجـام اسـت و 
انجـام  مقدمـه ای  صـورت  بـه  نیـز  خاک بـرداری 
شـد تـا بتـوان سـرمایه گذار را جـذب کرد امـا هنوز 
بـا سـرمایه گذار نیـز صحبـت و تفاهمـی صـورت 
نگرفتـه کـه بعـد از مراحـل اولیـه ی اخـذ مجـوز 

شـروع خواهـد شـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه خـود سـازمان 
و  شـده  سـرمایه گذاری  وارد  مسـتقیما  اوقـاف 
اسـتانداری بـه این مسـأله ورود نمیکنـد، افزود: اگر 
مرحلـه مجوزهـا طی شـود بعد از آن جذب سـرمایه 
گـذار و ادامـه پـروژه خیلـی راحت تـر خواهـد بود و 

ایـن بـه سـازمان اوقـاف مربـوط می شـود.
دسـتگاهی  اسـتانداری  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
اجرایـی نیسـت، گفت: شـهرداری و اوقـاف، متولی 
اجـرای کامـل و دقیـق ایـن پـروژه بـوده کـه ایـن 
دو سـازمان نسـبت بـه اجـرای پروژه بسـیار مصمم 
اسـت.درتومی در پایـان بیـان کـرد: امیدواریم قبل 
آنکـه دولـت بعـدی بیاید بتوانیـم با کمک اسـتاندار 
کنونـی مجوزهـارا اخـذ کنیـم و امیـد اسـت کـه با 
توجـه بـه کاربری هـای مفیـد موجود در ایـن طرح، 
بـرای  را  همـکاری  نهایـت  نیـز  بعـدی  اسـتاندار 

اجـرای پروژه داشـته باشـد.

صادرات کاال از گمرک خراسان شمالی 36 درصد کاهش یافت

استاندار خراسان شمالی

مجوزهای سرمایه گذاری باید به روز رسانی شود

مردم خراسان شمالی ۵ تن گوشت قربانی به نیازمندان کمک کردند

حضور 3 بانوی خراسان شمالی بین نفرات برتر اردوی 
تیم ملی کوراش

3  فوتی و 87 بستری جدید کرونایی در استان

هشدارهواشناسی خراسان شمالی؛
وزش باد شدید پدیده غالب تا پایان هفته 

در استان است

نرخ بیکاری بهارانه خراسان شمالی تک رقمی شد

پروژه امام زاده سید عباس)ع( بجنورد، 
۱۰ ساله تمام می شود

سیتیاسکنبیمارستانامامحسن
بجنورددرگیرکاغذبازیگمرکی

ــام  ــتان ام ــی بیمارس ــش کرونای ــکن بخ ــی اس ــی ت س
حســن )ع( بجنــورد خــراب اســت و مدتــی کــه بیمــاران را 

ــت. ــرده اس ــرگردان ک س
ــیما  ــزاری صداوس ــل ازخبرگ ــه نق ــه ب ــزارش اتفاقی ــه گ ب
بخــش  اســکن  تــی  شمالی؛ســی  خراســان  مرکــز 
ــراب  ــورد خ ــن )ع( بجن ــام حس ــتان ام ــی بیمارس کرونای
ســرگردان  را  بیمــاران  کــه  اســت  مدتــی  و   اســت 

کرده است.
مدیــر نظــارت بــر درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
ــش  ــکن بخ ــی اس ــی ت ــودن س ــراب ب ــه خ ــان ب ــا اذع ب
کرونایــی بیمارســتان امــام حســن گفــت: یکــی از قطعــات 
مصرفــی ایــن دســتگاه دچــار نقــص شــده، باپیگیری هــا، 
ــت مشــکالت  ــه عل ــا ب ــه وارد گمــرک شــده، ام ــه ب قطع

گمرکــی هنــوز ترخیــص نشــده اســت.
دکتــر محمــد زاده افــزود: تــا درســت شــدن دســتگاه ســی 
ــود را از  ــات خ ــاران خدم ــن، بیم ــام حس ــکن ام ــی اس ت

ــد. ــت می کنن ــی دریاف ــام عل ــتان ام بیمارس

خبر
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وزیر نیرو گفت: در استان خوزستان ورودی امسال سدها 
نسبت به سال گذشــته ۱۰ میلیارد متر مکعب کمتر بوده 
که نشــان از کاهش ۳۰ درصد بارش هــا در این بخش 
و کاهــش ۴۰ درصد در اســتان های مجاور تامین کننده 

رودها دارد.
بــه  گزارش اتفاقیــه به نقل از ایرنــا از وزارت نیرو، رضا 
اردکانیان  شــنبه شــب در برنامه نگاه یک در خصوص 
آخرین وضعیت منابع آب کشور و خوزستان و مضیقه های 
به وجود آمده، اظهار داشــت: در کشور و منطقه ما، تغییر 
اقلیم به میزان زیادی به این معناست که باید آماده مواجه 

شدن با شرایط حدی آب و هوایی باشیم.
وی با بیــان اینکه بارش جهانی به طور متوســط ۷۵۰ 
میلی متر بوده که در ایران ۲۵۰ میلی متر اســت، تصریح 
کرد:  امســال که حدود ۵۳ درصد نسبت به سال گذشته 
کم بارش هســتیم و همچنین نســبت به متوسط دوره 

درازمدت بیش از ۴۰ درصد پایین تر هستیم.
اردکانیان خاطرنشــان کرد: در دولت دوازدهم، سال اول 
و چهارم خشــک ترین و ســال های دوم و سوم پر بارش 
ترین ســال ها در ۵۰ ســال اخیر بود که و با توجه به این 
شــرایط باید ســازه ها از جمله مصرف آب، الگوی کشت 

و روش های آبیاری را متناسب طراحی کرده و بسازیم.
وی گفت: ســازمان آب و برق خوزستان مانند در ابتدای 
ســال آبی یعنی مهر ۹۹ با همکاری جهاد کشــاورزی، 
صنعــت، محیط زیســت، زیر چتــر نمایندگــی دولت، 
اســتانداری برنامه ریزی منابع و مصارف کردند که این 
آب موجــود را با توجه به پیش بینی ها چگونه عمل کنند 
که حقآبه حفظ شود و در اولویت اول آب شرب با مشکل 

مواجه نشود.
وی تاکید کرد: ســال گذشــته برای اولین بار در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخت شــد که در تبصره 
۸ بندی آمده که کشــت برنج را با شرایطی مجاز کردند 
که البته به درستی آن را به شرایط آبی هر استان موکول 
کردند و تصمیم گیری و تأیید این کار را بر عهده کارگروه 

سازگاری با کم آبی هر استان قرار دادند.
وزیر نیرو تصریح کرد: اتفاقی که امسال در خوزستان رخ 
داده این بود وقتی که رهاســازی ها از سد کرخه و سد دز 
برای پایین دست و رسیدن به تاالب هور و مصارف دیگر 
انجام می شد؛ به آن میزان نمی رسید و یکی از دالیل آن 
هم برداشــت هایی بود که در بیــن راه انجام می گرفت و 
مشــکالتی را ایجاد کرد؛ گاهــی ۷۰ متر مکعب در ثانیه 
بود، ولی آب نمی رســید که به ۱۶۰ متر مکعب در ثانیه از 
ســد کرخه و حدود ۱۴۰ متر مکعب در ثانیه از سد دز رها 

می شود که آب به پایین دست هم رسیده است.
وی با اشــاره بــه اقدامات دولت از هفته گذشــته اظهار 
داشت: در ســفری که جمعه گذشــته هیأتی از معاونان 
وزارتخانه ها به خوزســتان داشــتند منجــر به تصویب 
نامه ای در هیأت وزیران شــد و بــا تأکید رئیس جمهور 
اعتبــارات خوبی برای ســرعت دادن به طرح های آبی و 
پرداخت باقی مانده خسارت های مردم در سیالب گذشته 

و سرعت دادن به برخی سازه های آبی در نظر گرفته شد 
و همچنین هیأتی دیروز جمعه به سرپرســتی معاون اول 
رئیس جمهوری عازم خوزستان شدند که از کرخه و هور 

بازدید شده و شرایط از نزدیک دیده شد.
وزیر نیــرو تاکید کرد: جلســات خوبی بــا نمایندگان و 
فرهیختگان اســتان برگزار و تصمیمات خوبی گرفته شد 
که حتی در شــرایط محدودیت آب که با مشــارکت خود 
مسئوالن در اســتان و کشاورزان مسأله مدیریت شود به 
این معنا که بتوانیم آب را در میزانی که مقدور اســت در 
اختیار قرار دهیم تا آســیبی به کشــت پاییزه نزند و آب 

شرب مردم در نیمسال دوم مدیریت شود.
اردکانیان در ادامه با تشریح موضوعات تصمیم گیری شده 
در اســتان خوزستان، گفت: اولین اتفاق خوبی که رخ داد 
این بود که برخالف همه محدودیت های مالی دولت ۵۰ 
درصد آنچه را که برای خوزستان تصویب کرد، واریز کنند 
و در حال حاضر پول در حســاب شرکت های ذی نفع در 
استان خوزستان است و امیدواریم هر چه زودتر ۵۰ درصد 

دوم هم واریز شود.
وی افزود: این شرایط یعنی در بخش آبرسانی و مشکالت 
روستایی قطعًا تا پایان سال بخش عمده ای از مشکل این 

۷۰۲ روستا حل خواهد شد.
اردکانیان ادامه داد: اتفــاق خوب دیگری که رخ داد این 
بود که کشت پاییزه برای کشــاورزانی که حقآبه دارند و 

همچنین آب شرب در ریسک قرار نگیرد.
وی افــزود: تدارک تعدادی آب شــیرین کــن هم دیده 
شــده است که کیفیت آب شرب با مشکل مواجه نشود و 
همچنین ســازوکاری با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی 
گذاشته شــد که به صورت تفصیلی بررسی کنند افرادی 
که کشــت کردند و نیاز آبی دارند به چه ترتیبی مدیریت 

شود تا آب آن ها تأمین شود.
اردکانیان افزود: دو ســال ســیالبی، تاب آوری را برای 

مواجه شدن با یکسال شدید خشک فوق العاده کم کرد.
وی با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص انتقال آب 
استان خوزستان به سایر استان ها، تصریح کرد: هیچ طرح 
انتقال جدیدی اجرا نشده است وتنها طرح انتقالی که این 
دولت اجرا کرد شیرین سازی آب خلیج فارس و انتقال از 
خلیــج فارس به فالت مرکزی بود و این هم کار موجهی 
بود، چون صنایع نباید سنگینی وزن خودشان را بر دوش 

بخش شرب قرار دهند.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: ایــن تلقی از آب به برق هم 
ســرایت کرده و باالخره صنایع بزرگ ناشی از تحوالت 
اخیر درخواســت دادند که ۱۰ هــزار و ۵۳۰ مگاوات برق 
توسط خودشــان نیروگاه احداث شود که موافقت اصولی 

آن صادر شده است.
اردکانیــان تصریح کرد: ایران آب بــه کویت صادر نمی 
کند؛ اصلی ترین نقطه اتکای حکمرانی اعتماد به مردم و 
اعتماد مردم به مســئوالن است بنابراین دشمنان این آب 
و خاک اگر دنبال خلع ســالح ما باشند، باید به این سالح 

و اعتماد آسیب بزنند.

۹۰ هزار هکتار از زمین های خوزستان زیر کشت برنج
وزیر نیرو بیان کرد: ۹۰ هزار هکتار از زمین های خوزستان 
زیر کشــت برنج هستند، اختیارات امسال در حوزه کشت 
برنج در اختیار استان بود و بر اساس ممنوع بودن کشت، 

آب را برای مصارف دیگر اختصاص دادند.
وی با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص آب کرخه 
گفت: ســد کرخه بیش از ۲ میلیــارد مترمکعب آب دارد؛ 
البته ســدها ترازهای مختلفی دارند که می توان بر اساس 
آنها از آب پشــت سد اســتفاده کرد. این موضوع که سد 
کرخه فقط تا ۵۴ روز آب دارد صحیح نیست و قصد طرح 

آن ایجاد التهاب است.
اردکانیان اضافه کرد: با توجه به گرمای شدید در روزهای 
آتی امیدواریم بــا کمک مردم بتوانیم از این بحران عبور 
کنیم. بر اســاس پیش بینی سازمان هواشناسی چهار روز 

بسیار گرم را پیش رو داریم.
وزیر نیرو گفت: ســال گذشته اوج بار در ۳۱ تیرماه حدود 
۵۸ هزار مگاوات بود ولی امســال ایــن عدد به ۶۵ هزار 
مگاوات رسیده اســت، می توانیم با خاموشی دستگاه های 

سرمایشی غیر ضرور از این بحران عبور کنیم.
رشد صنعت فوالد کشور

اردکانیان اضافه کرد: تحول خوبی در صنعت داشــته ایم 
به طوریکه فقــط در دولت دوازدهم ۱۹۹ صنعت فوالدی 
با بار مصرفی سه هزار و ۶۵۴ مگاوات وارد مدار شده اند.

بــه گفته اردکانیــان، بیش از ۱۶ هزار مــگاوات نیروگاه 
در حال ســاخت است که قرار اســت در دولت آینده به 

بهره برداری برسد.
اردکانیان گفت: سال گذشــته با توجه به پیش بینی سال 
خشکی که داشتیم برای پاســخگویی به نیاز مردم ۳۵۰ 
هزار توافق نامه با واحدهای صنعتی به منظور جابجایی بار 
انرژی امضا شد تا چیزی حدود ۷ هزار مگاوات جابه جایی 

بار از نیمه خرداد ۱۴۰۰ صورت بگیرد.
وی گفت: رشد مصرف برق و افزایش دما در کشور باعث 

بروز مشکالتی برای نیروگاه ها می شود.
وزیــر نیرو خاطرنشــان کــرد: برق یــک کاالی قابل 
ذخیره سازی نیســت، اگر ما به اندازه مصرف تولید کنیم 
مشــکلی نداریم. اگــر نیم درصد هم خارج از محاســبه 
افزایش مصرف داشته باشــیم، به این معناست که ما در 

پاسخگویی ناتوان خواهیم بود.
وی با اشاره به مصارف رمز ارزها در کشور گفت: بر اساس 
آمارهای جهانی منتشــر شده ۱۰ درصد انرژی که در کل 
دنیا برای تولید رمز ارزها مصرف می شــود، در جغرافیای 
ایران اســت. عددی که اعالم کردند برای مصرف انرژی 

چیزی حدود ۲۰ هزار تا ۶۰ هزار مگاوات است.
اردکانیــان افزود: مراکز مجاز اســتخراج رمــز ارز ۳۲۱ 
مگاوات مصرف برق داشــتند که از اول خرداد ماه تا آخر 
شهریور خاموش شدند. بر اســاس آخرین آمار در مراکز 
غیرمجاز تاکنون ۲۰۱ هزار و ۶۳۷ ماینر غیرمجاز کشــف 
شده اســت که حدود ۵۸۴ مگاوات معادل چهار نیروگاه 

گازی، برق مصرف می کردند.

ظرفیت پتروشــیمی ایران از ۵۶ میلیون تن در سال ۹۲ 
به ۹۰ میلیون تن در شرایط فعلی رسیده که این جهش 
۶۰ درصدی با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد دالری در این 

صنعت محقق شده است.
صنعت پتروشــیمی را شــاید بتوان یکی از موفق ترین 
صنایع کشــور در تحقق اهداف برنامه ششــم توســعه 
دانست. بر اساس برنامه ششم، ظرفیت این صنعت باید 
تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسد که 
با توجه به بهره برداری از طرح های پتروشیمی در جهش 

دوم، می توان به این ظرفیت رسید.
در واقــع دوران طالیی پتروشــیمی را بدون تردید باید 
این هشت سال دانست. در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ 
طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره برداری 
رســید و ظرفیت پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از 

۹۰ میلیون تن رسیده است.
مجموع ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در هشت 
سال گذشــته بیش از ۲۵ میلیارد دالر بوده است. از این 
میزان آن گونــه که رئیس جمهوری اعــالم کرده، تنها 
در ســال ۹۹ بیش از ۱۱ میلیارد دالر سرمایه گذاری در 

صنعت پتروشیمی انجام شده است.
ظرفیت تولید پتروشــیمی ایران بــا بهره برداری از ۱۲ 

طرح در قالب جهش دوم پتروشــیمی طی سال گذشته، 
۱۳.۵ میلیون تن افزایش پیدا کرد تا در مجموع ظرفیت 
این صنعت در دولت تدبیر و امید تا پایان ســال گذشته 
جهشــی ۵۰ درصدی را به ثبت برساند. سایر طرح های 
جهش دوم نیز در سال ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شد تا درآمد 
ایران از صنعت پتروشــیمی به ۲۵ میلیارد دالر در سال 
افزایش پیدا کند.میزان پیشــرفت طرح های باقیمانده از 
جهش دوم این صنعت ۸۴ درصد اســت و بهره برداری 
از آنها می تواند حجم خوراک دریافتی پتروشیمی کشور 

را تا معادل ۱.۶ میلیون بشکه نفت خام افزایش دهد.
با وجود دســتیابی بــه اهداف برنامه های تعیین شــده 
در برنامه ششــم توســعه با اجرای جهش دوم صنعت 
پتروشــیمی، با هدف افزایش میــزان دریافت خوراک، 
جلوگیری از خام فروشــی، کاهــش واردات و همچنین 
تنوع در سبد محصوالت پتروشــیمی، جهش سوم این 
صنعت نیز با ۳۹ طرح تعریف شده که قرار است تا پایان 

سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.
برای اجــرای این ۳۹ طرح ســرمایه گذاری ۲۰ میلیارد 
دالری مورد نیاز اســت که تاکنــون بیش از ۲۵ درصد 
آن یعنــی ۵.۶ میلیارد دالر انجام شــده و بقیه نیز طی 

سال های آینده محقق خواهد شد.

نکته مهم آن است که با راه اندازی طرح های تعریف شده 
در جهش ســوم صنعت پتروشیمی، ظرفیت این صنعت 
به ۱۳۳ میلیون تن می رســد که نشان دهنده جهش ۳۳ 
درصدی اســت و خوراک دریافتــی صنعت نیز به حدود 
معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز بالغ خواهد شد.

همچنین جهش ســوم، درآمد پتروشیمی کشور را از ۲۵ 
میلیارد دالر در پایان ســال ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیارد دالر در 
انتهای سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد داد و درآمدهای ارزی 

کشور ۱۰ میلیارد دالر باال می رود.
با بهره برداری از جهش سوم در صنعت پتروشیمی یکی 
از مهمتریــن مصادیق اقتصاد مقاومتی که پرهیز از خام 

فروشی است محقق خواهد شد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، جلوگیری از خام فروشی، 
افزایش ســهم صادرات غیرنفتی و درآمد ارزی کشــور، 
تکمیل زنجیــره ارزش در صنایع پایین دســت و ایجاد 
ارزش افزوده و اشــتغال بیشــتر، توسعه اقتصاد کشور و 
بهبود معیشــت مردم بارها و بارهــا به عنوان نقش های 
اثرگذار صنعت پتروشــیمی در کشور تکرار شده اند و بر 
کسی پوشیده نیست بنابراین توسعه این صنعت، همسو 
با اجرای اهداف اقتصــاد مقاومتی، ضرورتی انکارناپذیر 

است.

وزیر نیرو اعالم کرد؛

کمبود ۱۰ میلیارد متر مکعبی سدها در سال آبی جاری
رشد 6۰ درصدی ظرفیت پتروشیمی با سرمایه گذاری 

۲۵ میلیارد دالری

رشداقتصادیسالگذشته
به۳.۶درصدرسید

رییــس کل بانک مرکزی گفت: ســال 
گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ 
شــده و مدیریت و مهار آثار تحریم ها، 
رشد اقتصادی و رشــد تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 

۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید.
بــه گــزارش اتفاقیه به نقــل از بانک 
مرکــزی، اکبر کمیجانی در شــصت و 
یکمین اجالس ســالیانه مجمع عمومی 
عادی بانــک مرکزی که صبح امروز به 
رییس جمهوری،  روحانی  حسن  ریاست 
ســایر اعضای مجمع و اعضای هیات 
عامل در محل بانــک  مرکزی برگزار 
شــد، اظهار داشت: بررســی تحوالت 
رشــد اقتصادی در سال های ۹۲ تا ۹۹، 
نمایانگر نوســانات و فــراز و فرودهای 
این متغیر و تاثیرپذیری آن از شــرایط 

پیرامونی اقتصاد است.
وی افزود: دولت یازدهم در شــرایطی 
کشــور را تحویــل گرفــت که رشــد 
اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد 
رسیده بودو با اتخاذ سیاست های جدید 
اقتصادی، ایــن روند در ســال ۱۳۹۲ 
متوقف و از ســال ۱۳۹۳ روند بهبود به 
نحو محسوســی پدیدار شد و رشد تولید 
ناخالص داخلی )به قیمت های ثابت سال 
۱۳۹۰( در این سال به ۳.۲ درصد رسید.

رییــس کل بانــک مرکــزی در ادامه 
و با اشــاره به تحوالت ســال ۱۳۹۴، 
خاطرنشان کرد: در ســال ۱۳۹۴ متاثر 
از افت محســوس قیمت نفت و کاهش 
درآمدهای نفتی، رشــد اقتصادی معادل 
۱.۶- درصــد رقم خورد امــا با اجرایی 
تبادالت  بازگشت  زمینه  برجام،  شــدن 
مالــی و تجاری بین المللــی و صادرات 
نفت به روال طبیعــی، در نتیجه بهبود 
عملکــرد تجارت خارجی کشــور و نیز 
تقویت ثبات اقتصادی فراهم شــد و با 
توجــه به مجموعه تحــوالت رخ داده، 

رشد اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۵ 
و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ 

درصد تحقق یافت.
وی خاطرنشــان کرد: با خــروج دولت 
آمریــکا از توافق برجام در اردیبهشــت 
مــاه ســال ۱۳۹۷ و بازگشــت مجدد 
و  اقتصــادی  ظالمانــه  تحریم هــای 
مبادالت  در  شده  ایجاد  محدودیت های 
مالی و تجــاری خارجی، تولید ناخالص 
داخلی طی ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را 
تجربه کرد.کمیجانی با اشــاره به تدابیر 
اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت 
و مهار آثار تحریم هــا، تصریح کرد:  با 
این حــال، در ســال ۱۳۹۹ به موجب 
تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و 
مهار آثار تحریم ها، رشد اقتصادی و رشد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به 
ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید و 
رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ 
در شــرایطی رقم خورد که بســیاری از 
کشــورهای جهان متاثــر از پیامدهای 
منفی ناشی از شــیوع بیماری کرونا، با 
کاهش شــدید رشــد اقتصادی مواجه 
شدند.وی با بیان اینکه به دنبال استقرار 
دولــت یازدهم و همســو بــا تحوالت 
عرصه داخلی و بیــن المللی، انتظارات 
مثبت در بین فعاالن اقتصادی نسبت به 
تحوالت در حوزه خارجی شکل گرفت، 
گفــت: در گام بعــدی درآمدهای ارزی 
متعاقب اجرایی شــدن برجــام افزایش 
قابل مالحظه ای یافت که در نتیجه آن  
برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به 

دنبال داشت.
وی افــزود: تحوالت یاد شــده زمینه 
نزولی شــدن نرخ تورم را ابتدا در بخش 
نقطــه به نقطه و با وقفــه چند ماهه در 
نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه های 
ابتدایی اســتقرار دولــت یازدهم فراهم 

کرد، به طوری کــه در ادامه این روند، 
نرخ تورم در ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 

تک رقمی شد.
وی افزود: بــا روی کار آمــدن دولت 
جدیــد در آمریــکا، خــروج از برجام و 
اعمال محدودیت های شدید در مبادالت 
مالی و تجارت خارجی کشــور در قالب 
انتظارات  اولیه و ثانویــه  تحریم هــای 
فعــاالن اقتصادی نســبت به تحوالت 
بخــش خارجی اقتصاد معکوس شــد، 
تاثیر آنی تحوالت یاد شــده در بازار ارز 
منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته 
خود را باردیگر از دست داد که در نتیجه 
 با انتقال تحوالت بازار ارز به بازار کاالها 
و خدمات از همان ماه های ابتدایی سال 
۱۳۹۷ دور جدیــدی از روند افزایشــی 

قیمت ها در اقتصاد کشور نمایان شد.
شــیوع ویروس کرونا و آثــار و تبعات 

اقتصادی ناشی از آن
رییــس کل بانــک مرکــزی بــه آثار 
اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس کرونا 
اواخر ســال ۱۳۹۸ اشاره و تصریح کرد: 
با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش بینی 
این بیماری از اواخر ســال ۱۳۹۸ و به 
تبع آن افــول فعالیت های اقتصادی در 
مقیاس جهانی منجــر به کاهش تقاضا 
برای صادرات کشور و افت قیمت نفت 
به ســطوح بسیار پایین شد و این مسأله 
عالوه بــر محدویت های تحریمی مزید 
بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت 
در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته 
و مدیریت بازار ارز با دشــواری بیشتری 

مواجه شود.
وی تاکید کرد: البته با توجه به وابستگی 
تاریخــی دولت به درآمدهــای نفتی و 
چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری 
بودجــه دولت واجد آثار پولی شــد که 
در نهایــت  در قالب رشــد پایه پولی و 
نقدینگی نمایان شــد و الزم به توضیح 

اســت که متوسط رشد ساالنه نقدینگی 
طی سال های ۹۶-۱۳۹۲ )پس از کسر 
اثر افزایش پوشــش آمارهــای پولی و 
بانکی( بــه مدد برقراری آرامش و ثبات 
در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ 
درصد بود. این در شــرایطی اســت که 
متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل 
از این دوره زمانی )سال های ۱۳۷۸-۹۱( 

به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.
رییس شــورای پــول و اعتبار گفت: در 
ســه ســال اخیر متاثر از کاهش شدید 
درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری 
بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی 
در سیاســت های حمایت از تامین مالی 
بنگاه هــا و خانوارهای آســیب دیده از 
بیمــاری کرونا، رشــد نقدینگــی ارقام 
باالتــری را تجربه کــرد، به طوری که 
متوســط رشــد ســاالنه نقدینگی طی 
ســال های ۹۹-۱۳۹۷ بــه ۳۱.۵ درصد 
رسید که این میزان در مقایسه با متوسط 
رشــد نقدینگی طی سال های ۱۳۷۸ تا 
۱۳۹۱ )۲۷.۱ درصد( به میزان ۴.۴ واحد 

درصد باالتر بود.
وی تصریــح کرد: از اهم اقدامات انجام 
شــده در حوزه سیاســت های پولی در 
این ســال می توان به اجرای سیاســت 
نویــن پولی مبتنــی بر عملیــات بازار 
باز و مدیریت نقدینگــی و هدایت نرخ 
ســود در بازار بین بانکی به سمت نرخ 
هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست 
احتیاطی کنترل رشــد ترازنامه شــبکه 
بانکی )سقف رشــد ماهانه دارایی های 
مشــمول برای بانکهــای تخصصی و 
تجاری به ترتیــب ۲.۵ و ۲.۰درصد( و 
الزام بانک ها به نگهداری حداقل معادل 
۳ درصد از مانده کل سپرده های بانکی 
به صورت اوراق اسالمی قابل معامله در 

بازار سرمایه اشاره کرد.
کمیجانی اظهار داشت: به دنبال پذیرش 

مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق 
مالی اســالمی دولت، در سال ۱۳۹۹ به 
منظور تامین مالــی غیر پولی دولت در 
شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط 
تحریم، به میــزان ۱۲۵۷ هزار میلیارد 
ریــال از اوراق مالی اســالمی دولت به 
شــبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته 

شد.
پرداخت حدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال 

تسهیالت 
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص 
عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال 
۱۳۹۹ در حوزه اعتباری عنوان کرد: در 
حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامین 
تولیدی  واحدهای  گردش  در  ســرمایه 
بــا هدف بهــره بــرداری حداکثری از 
ظرفیت های خالی اقتصاد، تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط، تامین مالی 
صنایع پیشــران و شــرکت های دانش 
تسهیالت قرض الحسنه  پرداخت  بنیان، 
)ازدواج(، خریــد تضمینی گندم و تامین 
مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت 
تســهیالت مقابله با آثار منفی بیماری 
اقتصادی  کرونا به خانوارهــا و فعاالن 
مــورد توجه بانک مرکزی بوده اســت. 
الزم به توضیح اســت، در سال ۱۳۹۹ 

در مجموع حــدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت به بخش های مختلف 
اقتصادی پرداخت شــده اســت که در 
مقایسه با ســال قبل از آن ۹۴.۸ درصد 

افزایش نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای موفق ادغام 
بانک های وابسته به نیروهای مسلح )به 
عنوان پروژه ای مهم در راستای اصالح 
ســاختاری نظام بانکی(، تدوین، ابالغ و 
عملیاتی کردن قانــون صدور چک که 
منجر به کاهش نسبت چکهای برگشتی 
جدید به ۳.۵ درصد در مقایسه با نسبت 
۸.۵ درصدی نسبت مزبور در چک های 
قدیمی صادره طی ســه ماهه اول سال 
افزایش  پیگیری  ۱۴۰۰ شــده اســت، 
اعتباری  مؤسســات  و  بانک ها  سرمایه 
غیر بانکی و بازنگری و به روزرســانی 
کارمزدهای خدمات بانکی در راســتای 
اصالح ســاختار درآمدی بانکها از جمله 
اقدامات انجام شــده در حــوزه تقویت 
نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه 

بانکی بوده است.
کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک 
مرکزی در ســال های گذشته به عنوان 
خط مقدم مقابلــه فوری با تحریم های 
مالــی و اقتصادی ایفــای نقش کرده 

اســت، گفت: بر این اســاس در سال 
۱۳۹۹ اقداماتــی همچــون تصویب و 
اجــرای مقررات تنبیهی و تشــویقی به 
ارز  منظور سرعت بخشیدن به برگشت 
حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و 
تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی 
مــورد نیاز بــرای واردات بیش از ۱۰.۸ 
میلیارد دالر کاالهای  اساســی و نهاده 
های دامی، دارو و تجهیزات پزشــکی، 
طراحی و عملیاتی کردن ســازوکارهای 
ویــژه )از جمله تهاتر( برای دریافت ها و 
پرداخت های ارزی کشور جهت مقابله با 
تحریم ها از مهمترین اقدامات در حوزه 

ارزی بوده است.
به گفته کمیجانی، راه اندازی سامانه های 
متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات 
و رفــع تعهــدات ارزی از مهمتریــن 
برنامه هــای به اجرا در آمــده در حوزه 
فناوری هــای نوین به منظــور افزایش 
شفافیت،  مبارزه با پولشویی، کاهش فرار 
مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای 

فعاالن اقتصادی کشور بوده است.
وی اظهار داشــت: در کنار این اقدامات 
تولید اسکناس و ایران چک بین نسلی و 
توجه به اســتفاده از ویژگی های امنیتی 
جدیــد در تولید آنها و نیــز اتمام پروژه 

انتقــال حســاب های دولتی بــه بانک 
مرکزی مــورد اهتمام بانــک مرکزی 
قرار داشــته اســت. همچنین پیگیری 
پرونده هــای بین المللی و دفاع از منافع 
ملی از جملــه در خصوص پرونده های 
مربــوط به امــوال بانــک مرکزی در 
لوکزامبورگ و ایتالیــا در کنار پیگیری 
حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کاال 
و پیگیــری پرونده هــای دالالن ارزی 
و صرافی هــای غیرمجاز نیــز از عمده 
انجام شــده  پیگیری های  و  اقدامــات 
در حوزه حقوقی و امــور مجلس بانک 

مرکزی بوده است.
رییس کل بانک مرکــزی در پایان به 
رشــد اقتصادی کشــور در سال ۱۳۹۹ 
اشــاره و تأکید کرد: در ســایه اقدامات 
اتخاذ شــده، چشــم انداز مناسبی برای 
تقویت سرمایه گذاری و همچنین رونق 
فعالیت های اقتصادی و تولید در کشــور 
فراهم شده که نتایج آن در تحقق رشد 
مثبت اقتصادی طی فصول دوم، ســوم 
و چهارم ســال ۱۳۹۹ نمایــان بوده و 
حاکی از عملکرد مناســب اقتصاد کشور 
در شرایط دشوار ناشی از شیوع بیماری 
کرونا و تحریم های حداکثری شکســت 

خورده دولت آمریکا است.
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استاندار خوزستان: در سوسنگرد اگر خویشتن داری مأموران نبود
 فاجعه  به وجود می آمد

اســتاندار خوزستان با اشاره به رهاسازی آب در خوزستان در چند روز اخیر گفت: مجدداً 
برخی در یکی دو روز اخیر شلتوک کشت کردند که باعث وارد نشدن آب به هورالعظیم 
و یا وارد شــدن زهاب به تاالب و رودخانه ها می شــود که مشکل ســاز اســت. قاسم 
سلیمانی دشتکی در جلسه ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی استان خوزستان که 
امروز )۲ مردادماه( برگزار شد، با اشاره به حوادث اخیر خوزستان اظهار کرد: در روزهای 
اخیر، خویشتن داری نیروهای امنیتی واقعاً مثال زدنی بود؛ ده ها نفر از نیروها زخمی شدند 
اما عکس العمل نشان ندادند. وی افزود: در بحث سوسنگرد اگر خویشتن داری مأموران 
نبود، فاجعه ای به وجود می آمد. آخرین کار و چشم اندازی که داشتیم رفتن به خانه بزرگان 
سوسنگرد، حمیدیه، کوی علوی اهواز، هویزه، ایذه و همه مناطق استان خوزستان بود. با 

بزرگان در جلساتی صحبت کردیم.

واکنش اصغر فرهادی به وقایع خوزستان
اصغر فرهادی در واکنش به نصب بنرهای تبریک به او در ســطح خیابان های تهران 
نوشت: همکاران عزیز، از صمیم قلب از شما سپاسگزارم و قدردان لطف و مهری که به 
من داشــته اید برای همیشه خواهم بود. او با اشاره به رویدادهای خوزستان نوشت: میل 
قلبی ام آن اســت که به جای عکس من، جمالت دردمندانه ی آن مادر خوزســتانی در 
گوشه گوشه ی شهر نصب شود؛ شاید این مظلومیت لحظه ای چشم های خواب زده را به 

عمق رنج این دوران باز کند.

منتخب شورای شهر تهران: »قاعده فقهی حق آفتاب بر منازل« در ساخت و ساز 
باید حفظ شود

منتخب ششــمین دوره شورای شهر تهران گفت: قاعده تعیین خط آسمان و اختصاص 
تراکم و تعداد طبقات برای ســاختمان ها در شهر یک قاعده منطقی ندارد و از همین رو 
پیشــنهاد دادم که براساس محاســبه تانژانت زاویه میل خورشید و در واقع زاویه تابش 
آفتاب بتوانیم ارتفاع، تراکم و تعداد طبقات ســاختمان ها را تعیین کنیم. »میثم مظفر« 
منتخب ششمین دوره شورای شهر تهران درباره جزئیات جلسه منتخبان شورای ششم 
با معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: در این جلسه نسبت به وضعیت 
بسیار طوالنی در صدور پروانه نوســازی و ساخت امالک در شهر تهران انتقاد داشتم. 
متاسفانه روند بسیار معیوب و دارای اشکالی در صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا وجود 
دارد و بیش از چندین ماه طول می کشد تا یک نفر بخواهد از شهرداری پروانه بگیرد.او 
در توضیح این پیشــنهاد گفت: بدین صورت که قاعده فقهی حق آفتاب بر منازل حفظ 
شــود و هرجایی که حق آفتاب را از ملک مقابل سلب می کند، مبنای ارتفاع قرار گیرد. 
این قاعده یک نعمت الهی است که براساس قواعد و جریان خلقت خداوند حکیم آن را 
در نظر گرفته و نباید نعمت خدادادی خط آفتاب را از خانه ها سلب کنیم و در عین حال 
دیدگاه بسته ای داشته باشــیم و در جایی که با تعداد طبقات، حق آفتاب حفظ می شود 

و حقوقی از حقوق عمومی دیگران تضییع نمی شود، منجر به کاهش طبقات نشویم.

احمد خاتمی به دولت رئیسی: استفاده از اینترنت را در ایران برای جامعه هدف 
محدود کنید

احمد خاتمی، عضو فقیه شــورای نگهبان و امــام جمعه موقت تهران ادامه داد: البته ما 
هیچ گاه مخالف فضای مجازی نبوده ایم و نیســتیم و برخی  به غلط عنوان می کنند که 

نظام انقالب اسالمی با فضای مجازی مخالف است؛ ما با فضای مجازی آلوده مخالفیم 
و همواره موافق فضای مجازی پاک هستیم. در دهه محرم سال گذشته، فضای مجازی 
پاک حاکم شد و دقیقاً ما طرفدار همان فضای مجازی هستیم. وی از دولت فعلی بابت 
اقدام نامناسب برای مقابله با فضای مجازی آلوده انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این دولت 
اقدام تاثیرگذاری در زمینه مقابله با فضای مجازی آلوده انجام نداد؛ تقاضای ما از دولت 
منتخب که در دو هفته آینده شکل خواهد گرفت این است که در زمینه مقابله با فضای 
مجازی آلوده مقابله کند. خاتمی افزود: تمام کشورهایی که فناوری اینترنت را در اختیار 
دارند، استفاده از اینترنت را برای جامعه هدف خود محدود کردند؛ به طور مثال در کشور 
روسیه خبری از فضای مجازی کشور آمریکا نیست؛ همه کشورها توسعه یافته به سمت 
بومی سازی اینترنت رفته اند ولی متاسفانه دولتمردان ما اقدامی در راستای تشکیل اینترنت 
ملی نکردند. وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب بارها تذکر دادند که اینترنت ملی شکل 
دهید ولی متاســفانه آقایان به توصیه های رهبر انقالب گوش ندادند و ندادند و ندادند؛ 
انتظار و مطالبه نخست ما از رئیس جمهور منتخب این است که توصیه والیت را جدی 

بگیرد و هرچه سریعتر این پروژه مهم را اجرایی کند.

یازده گزینه شهرداری تهران پیش روی شورای ششم
علی اصغر قائمی منتخب شورای ششم اظهار کرد: در جلسه اخیر شاخص های شهردار 
ما به ۱۲ گزینه رسیدیم که یک نفر انصراف داد و در حال حاضر یازده گزینه شهرداری 
تهران پیش روی ماســت.این ۱۱ نفر تا این هفته باید برنامه های خود را ارائه کنند تا بر 
اســاس برنامه ها و تصمیم ها رای گیری انجام شود و به ۳ نفر نهایی برسیم، اما در حال 
حاضر این ۳ نفر هنوز مشــخص نشده اند. منتخب شورای ششم در پاسخ به این که نام 
آقای بذرپاش برای شــهرداری مطرح شده و طبق برخی خبرها بیشترین رای را کسب 
کرده اند، گفت: مجددا تاکید می کنم این ۳ نفر هنوز مشخص نشدند و این تنها یک خبر 

رسانه ای است و از درون جلسه ما بیرون نیامده است./باشگاه خبرنگاران

هوای گرم باعث جا گذاشتن بار مسافران شد
 یکــی از ایرالین های داخلی دیروز در پرواز خود از شــیراز به مقصد بندرعباس، بدلیل 
گرمــای هوای و با توجه به قدرت هواپیمای ATR ناچار بود یا از تعداد مســافران یا از 
میزان بار مســافران بکاهد که تصمیم به کاهش بار مسافران گرفته شد. این ایرالین با 
عذرخواهی از مسافران این پرواز اعالم کرد: برای انجام پرواز، شرایط آب و هوایی یکی 
از مهمترین شــاخص ها در این زمینه اســت و از آنجایی که در روزهای اخیر در اغلب 
نقاط کشــور، جبهه هوای گرم حاکم بوده، این موضوع در انجام پروازها بسیار تأثیرگذار 

بوده است.

فروغی مسن ترین مدال آور تاریخ ورزش ایران در المپیک شد
جواد فروغی با کنار زدن محمود نامجو مســن ترین مــدال آور ورزش ایران در تاریخ 
المپیک شد. او عالوه بر ثبت رکورد المپیک و کسب مدال طالی تپانچه ۱۰ متر بادی 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو، توانســت مسن ترین ورزشکار ایران در تاریخ این رقابت ها با ۴۱ 

سال سن باشد که مدال المپیک به دست می آورد. /ایسنا

طرح منع تردد شبانه در تعطیالت ادامه دارد؟
سرهنگ سید ابوالفضل موســوی پور جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بــزرگ درباره اجرای طرح منع تردد شــبانه در پایتخت گفت: همانطور که پیش از این 

اعالم شده، برابر تصمیم ستادملی مقابله با کرونا، تردد از ساعت ۲۲ تا سه بامداد در معابر 
تمام شهر های کشور با هر وضعیت کرونایی اعم از قرمز، نارنجی، زرد و آبی ممنوع بوده 
و خودرو های غیرمجاز ۲۰۰ هزار تومان جریمه می شــوند. نه تنها طرح منع تردد شبانه 
متوقف نشده است، بلکه اجرای آن تشدید هم شده و برخورد با تردد های شبانه در سطح 

شهر تهران با قوت در حال اجراست. /ایسنا

FATF را نگه داشته ایم که آسمان به زمین بیاید؟
سیدعبدالواحد موسوی الری، عضو مجمع روحانیون مبارز به خبرآنالین گفت:افرادی در 
پشت صحنه برنامه ریزی کرده بودند، آقای رئیسی رئیس جمهور شود و اگر به مطالبه 
رهبــری توجه می کردند این تنظیمات بهم مــی خورد.بعد از انتخابات، هیچ اقدامی در 
جهت التیام مردم صورت نگرفت، به هر حال مردم با نیامدنشان حرفی یا پیامی داشتند.

بخاطر عدم تایید FATF، ارتباط بانکی مان قطع اســت. این یک مورد را نگه داشته ایم 
که مثال آســمان به زمین بیاید؟زشت و ناپسندیده است که مردم ما ۵ کیلومتر در صف 
باشند که بخواهند به ارمنستان بروند؟ یک آبرو و حیثیتی برای ما مانده است.اینکه امثال 
حجاریان که هم هزینه داده و هم انسان خوش فکری است و جمهوری اسالمی را قبول 
دارد، مایوس می شــود فاجعه اســت.اصالح طلبان هم باید در شیوه ها و روش هایشان 
تجدیدنظر کرده تا زبان مردم را پیدا کنند. چه کسی بهتر از اصالح طلبان می تواند این 
پیام را درک کند؟ رئیسی باید فضا را کمی بهتر کند تا در داخل به عنوان رئیس جمهور 
همه مطرح شود. این سختگیری ها و برخوردها باید حل شود. خطبه خواندن در مذاکره 
روشی شکســت خورده است. آقای رئیسی می خواهد در سیاست خارجی چه کار کند؟ 
سرسخت ترین دشــمن اصالح طلبان رسانه های فارسی زبان خارجی هستند. اصالح 
طلبان باید به آقای رئیسی بگویند هیچ جا)حتی فرمانداری و بخشداری( الزم نیست ما 

نیرو داشته باشیم ولی این اصول را شما رعایت کنید.

پیشنهاد متفاوت ربیعی برای حل مشکل خوزستان
علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، در یادداشتی 
در روزنامه ایران نوشــت: واقعیت این است که خوزســتان دارای کلکسیونی از مسائل 
و چالش های تاریخی و مزمن اســت.برای بهبود وضعیت اســتان خوزستان و غلبه بر 
نگرانی هــای موجود بایــد گفت وگوی اجتماعی وســیعی را با مردم ســامان داد و از 
شــکل گیری نهادهای مدنی و کنشگری مدنی حمایت شود. توســعه در استان از دل 
رویکرد سیاســت های کوتاه مدت، مرکزگرایانه و حل سطحی مسائل نیست. رویکرد به 
اســتان باید در قالب رویکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سامان یابد. باید همدلی 
و وفاق نخبگان در ســطح منطقه ای و پیوستگی نخبگان استانی و نخبگان ملی شکل 
بگیرد. این مسائل نباید باعث شود هزینه کنشگری سیاسی مدنی در خوزستان افزایش 

یابد و از تأسیس نهادهای مدنی محلی حمایت شود.

حذف سهمیه های کنکور؟ شاید در دولت آینده
منصور غالمی با اشاره به ساماندهی سهمیه های کنکور در جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: برخی از ســهمیه های کنکور مصوبات مجلس شورای اسالمی را دارد و 
لذا قوانینی که مجلس شورای اســالمی آن را تصویب کرده باید اصالح آن نیز توسط 
مجلس شــورای اســالمی صورت گیرد. مباحثی در این خصوص مطرح بوده که یک 
سیاست کالن و کلی در این رابطه تعریف شود و فکر می کنم در دوره باقی مانده از دولت 

اجرایی نمی شود./مهر

هفت عاملی که باعث شده خوزستان دچار بحران کم آبی شود
خراسان نوشت:به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل خشکسالی، ایجاد ساخت بی 
رویه و جانمایی غلط سدهای احداث شده روی رود کارون اعالم شده است. یکی دیگر 
از مشکالت کم آبی خوزستان را کارشناسان اشتباهات مهندسی و جانمایی در سد گتوند 
اعالم می کنند که باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی و افزایش ۲۵ درصدی شوری 
آب کارون شــده است. شهروندان خوزســتانی و برخی کارشناسان معتقدند تصمیماتی 
مثل اجرای طرح های انتقال آب برای صنایع به استان های کویری سبب کم شدن آب 
کارون و نرسیدن آن به پایین دست و هورالعظیم می شود. یکی دیگر از متهمانی که گفته 
می شود باعث مشکالت کنونی خوزستان شده نفت در تاالب هورالعظیم است. البته از 

خشکسالی و کاهش بارندگی در سال های اخیر هم غافل شد.

پاشنه آشیل دولت ابراهیم رئیسی /کابینه فوق العاده ای را پیش بینی نمی کنم
محمدعلی ابطحی، در پاسخ به این پرسش که مهم ترین چالش دولت سیزدهم در صد 
روز اول چه خواهد بود، اظهار کرد: من فکر می کنم سیاســت خارجی و مشکالتی که 
در این حوزه داریم، مثل تحریم ها، اولین و مهم ترین معضل دولت آقای رئیسی است. 
طبیعتا ادامه مذاکرات خیلی ســخت تر و دشوارتر از دوران دو دولت تدبیر و امید خواهد 
بود.من کابینه فوق العاده ای را پیش بینی نمی کنم. حدس می زنم کابینه کامال از درون 
جبهه اصولگرایی و مجموعه حامیان آنان انتخاب می شــود. شاید نقطه مشترک همه 

اعضای کابینه این باشد که تازه نفس هستند./ایسنا

هجده نماینده خوزستانی در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان خبرگان کجا 
هستند؟

اعتماد نوشــت:مگر نه اینکه مردم خوزســتان هجده نماینده در مجلس دارند، و صدها 
نماینده در شــورای شهر و چند نماینده در مجلس خبرگان؟ پس چرا این نمایندگان که 
باید صدای قانونی این مردم باشند و مطالبات آنان را به صورت مدنی و قانونی پیگیری 
کنند تا کارد مشــکالت به استخوان مردم نرســد در این ماجرای اخیر حضوری ندارند؟ 
پاسخ این است که آنان برای انجام این وظیفه انتخاب نشده اند، و اصوال با ایده درد مردم 
بیگانه هستند، چون از دل رقابتی آزاد و نمایندگی واقعی بیرون نمی آیند. تا هنگامی که 
مردم نتوانند نمایندگان واقعی خود را در ســاختار حقوقی و سیاسی داشته باشند، صدای 
اعتراض آنان از تریبون های سیاسی و حقوقی بازتاب پیدا نمی کند، و کسی نخواهد بود 
که حقوق مردم را پیگیری کند و به نتیجه برســاند، در نتیجه مردم بی دفاع شده و اقدام 

موثر و ملموس حقوقی و سیاسی نمی توانند انجام دهند

مهم ترین دالیل قطعی برق کشور چیست؟
شــرایط جوی: به دلیل شرایط جوی و کاهش نزوالت آســمانی و کمبود آب، حدود ۸ 
هزار مگاوات از برق تولیدی نیروگاه  های برقابی از مدار خارج شــده و همزمان به دلیل 
افزایش دما میزان مصرف برق باال رفته است.فرسودگی نیروگاه ها: نیروگاه  های حرارتی 
ســهم ۸۵ درصدی در تولید برق کشور دارند که اتفاقا بیشترین فرسودگی هم در همین 
نیروگاه های حرارتی اســت. افزایش استفاده از ماینرها و استخراج رمز ارز: متوسط رشد 
مصرف برق کشور در ۱۰ سال گذشته ۱.۸ درصد بود و در شرایط اوج ۳ تا ۵ درصد، اما 
امسال ۲۰ درصد افزایش مصرف را تجربه کردیم که معادل ۹ هزار مگاوات برق بوده که 

می دانیم در شرایط امروز کشورمان جبران این کسری بسیار سخت است./ایرنا

میز خبر

عکس روز

طرحضربتیواکسیناسیون
کروناتوسطنیروهایاورژانس

طــرح ضربتی واکسیناســیون کرونــا از صبح روز شــنبه 
۲مرداد۱۴۰۰ توســط نیروهای اورژانس به صورت رســمی 
آغاز و تا پایان نیاز وزارت بهداشــت،کمک به واکسیناسیون 
در کشــور ادامــه خواهد داشــت.۱۷ پایگاه ثابت و ســیار 
اورژانــس با ۴۲۰ تکنســین به صــورت خودرویی و فردی 
آمادگــی تزریق واکســن کوویــد ۱۹ به گروه های ســنی 
اعالم شــده را دارد. ایــن پایگاه ها از ســاعت ۸ صبح الی 
 ۲۰ در تمامــی ایام هفته در خدمت همشــهریان هســتند.

عکاس:حامد جعفرنژاد


