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مسیر نادرست افزایش
 تولید مسکن

فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن
در هفته هــای اخیر طرحی بــه تصویب مجلس 
رســیده که هدف آن افزایش سطح تولید مسکن 
مورد حمایت دولت به ســطح یــک میلیون واحد 
مسکونی در ســال اســت. به این منظور سلسله 

اقداماتی در این طرح پیش بینی شده است.
این اقدامات در گســتره ای متنــوع از تخصیص 
دستوری ۴۰درصد از تســهیالت بانکی به بخش 
مسکن تا الزام شــورای عالی شهر سازی به تغییر 
کاربــری را در بــر می گیرد. با توجــه به اهمیت 
احتمالی این طرح در سیاستگذاری سالیان آتی در 
این مقاله و نوشــته های بعدی ســعی خواهد شد، 
محتویات این طرح در مقوالت مختلفی همچون 
اقتصــاد کالن، تامین مالی، سیاســت زمین و... 
مــورد ارزیابی قرار گرفته و نــکات مثبت و منفی 

آن واکاوی شود.
به نظر می رسد که تهیه کنندگان طرح بر این گمان 
بودند که با رونق بخشی به فعالیت ساخت وساز و 
به واسطه ارتباطات پسین و پیشین گسترده بخش 
ساختمان با ســایر بخش های اقتصادی می توان 

موجبات رونق بخش مسکن را فراهم آورد.
در حقیقــت تدوین کنندگان طرح بــر این گمان 
هســتند که می توان بدون ایجــاد مازاد اقتصادی 
در اقتصــاد و توزیــع آن در دســت خانوارها، از 
طریق منابع پولی )صرف نظر از امکان پذیری آن( 
موجبات رونق بخشــی در بخش مسکن و از آن 

چهار برابر میانگین 
جهان، انرژی مصرف 

می کنیم

کرونا موجب ریزش 
۲میلیون نفر در اشتغال 

کشور شد

خبر

نگاه

ادامه صفحه3

ادامه صفحه3

ادامه صفحه 2

آغاز پیش از موعد خاموشی های تابستانی 
دراستان

 صفحه2

09364726696



روزنامه صبح استان خراسان شمالی
Etefaghyeh@gmail .com  : پست الکترونیک 

WWW.ETEFAGHYEH.IR

استـان۲۲
P R O V I N C E

یکشنبه1400/03/02 سال یازدهم - دور جدید - شماره 2288- مسلسل 2278

سرمقاله

طریق در اقتصاد ملی را فراهم ساخت.در این ارتباط باید به 
نکات زیر در ارزیابی این سیاست توجه شود:

۱-اصوال تقاضا برای خرید کاالهای غیرمبادله نظیر مسکن 
تابع رشــد اقتصادی و از آن طریــق ایجاد پس انداز و مازاد 
در سبد درآمدی خانوارها است.سوال اساسی از تدوین کنند 
گان طرح آن اســت چگونه در شرایطی که اصوال این مازاد 
در ســطح جامعه ایجاد نمی شود، می توان امیدی به افزایش 

تقاضا داشت.
در حقیقت فرآیند شکل گیری تقاضا در بخش مسکن به این 
صورت اســت که در ابتدا رشد اقتصادی موجب ایجاد مازاد 
شــده و ایجاد این مازاد موجب شکل گیری تقاضای موثر در 

سطح اقتصاد خواهد شد.
چــرا که اصوال تولید بدون خریدار بــا توان اقتصادی کافی 
در عمل منجر به تشــکیل حباب قیمت خواهد شــد.بنا بر 
این در نگاهی اولیه به نظر می رســد که فرجام این طرح در 
نهایت ایجاد انبســاط پولی در بخش مسکن خواهد بود که 
نه تنها در بلندمدت کمکی به حل مســاله نخواهد کرد بلکه 
از طریــق افزایش قیمت موجب وخیم تر شــدن رفاه جامعه 

ایرانی خواهد شد.
نکتــه دوم آنکه اســتدالل های زیادی در ارتبــاط با تاثیر 
شــگفت انگیز بخش مسکن بر رونق اقتصادی بیان می شود 
در حالــی کــه اندک بررســی کارشناســی از منابع آماری 
همچون جدول داده-ســتانده مرکز آمار نشــان می دهد که 
بخش ساختمان غیر مسکونی در بین ۹۸ بخش از منظر آثار 
رشــد در رده ۱۹ قرار دارد و در این میان بخش های صنعتی 
همچون پتروشــیمی یا خودرو ســازی یا صنایــع به مراتب 

آثارمثبت بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.
به عنوان مثال هر واحد ســرمایه گذاری در بخش مســکن 
تولیــد ناخالص داخلی را به میزان ۳/ ۲ واحد افزایش خواهد 
داد در حالی که به عنوان مثال افزایش یک واحد در رشــد 
صنایع غذایی تولیــد ناخالص داخلی را به میزان ۷/ ۲ واحد 

افزایش خواهد داد.
حــال در چنین شــرایطی که بخش صنعت بــا معضالتی 
همچون کمبود سرمایه در گردش مواجه است، الزام بانک ها 
به تخصیــص منابع به مســتغالت فاقد هــر گونه توجیه 

اقتصادی است.
۳-تدوین کنندگان طرح با قراردادن هدف تولید یک میلیون 
واحد مســکونی حمایتی هدفی بزرگ را در راه رونق تولید 
مســکن ترسیم کرده اند. در صورتی که اندک بررسی آماری 
از وضعیت ســرمایه گذاری ها در ســطح اقتصاد بیانگر نبود 
ظرفیــت برای این حجم از تولید اســت آخرین آمار موجود 
نشــان می دهد که حجم کلــی ســرمایه گذاری در بخش 
ســاختمان )اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری( در سال 

۱۳۹۹ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس هدف گذاری یک میلیون واحد مسکونی و متوسط 
متــراژ۸۰ متر مربــع و در نظر گرفتن هزینــه هر متر مربع 
۵۰ میلیون ریال بابت ســاخت بنا و تاسیسات زیر بنایی آن، 
کل ســرمایه گذاری مورد نیاز برای ســاخت این تعداد واحد 

مسکونی به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
با توجه به رشــد اندک اقتصاد کشــور به نظر نمی رسد که 
اقتصاد ایران ظرفیت چنین رقمی از سرمایه گذاری را صرفا 

در بخش ساختمان مسکونی داشته باشد.
در چنین شــرایطی تخصیص سرمایه بیشتر به سمت تولید 
مســکن به معنی محروم ساختن ســایر بخش ها از جریان 
ســرمایه گذاری خواهد بود که نتیجه آن کاهش بیشــتر در 
توان اقتصــادی خانوارها جهت ورود به بازار مســکن و در 
نتیجه ایجاد زمینه برای تشــکیل حباب های قیمتی بیشتر و 
توسعه فعالیت های سوداگرانه بیشتر در مستغالت خواهد بود.

در کالمی نهایی باید گفت به نظر می رســد که بخش های 
تولیدی صنعتی و خدمات پشتیبان تولید را می توان به عنوان 

بازندگان این طرح تلقی کرد.

آغاز پیش از موعد خاموشی های تابستانی 
دراستان

فروردین ماه امسال برخالف سال های گذشته گرمای 
هوا خود را زودتر نشــان داد و این روند افزایشی دما و 
افزایش مصرف برق در اردیبهشــت نیزهمچنان تداوم 
یافــت  و هم اکنون شــاهد افزایش دمــا در روزهای 
ابتدای خرداد هستیم و طبق تازه ترین گزارش شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران نشان می دهد روند افزایش 
مصرف برق از ابتدای اردیبهشــت افزایشی شروع شد 
و همین امر ســبب شده است تا اعمال خاموشی زودتر 

آغاز شود.
 خاموشی های تابستانی ، زودتر از موعد مقرر در استان 
آغاز و در این روزها شــاعد آن هســتیم که هر ساعت 
برق نقاطی از استان به دلیل مدیریت مصرف در سراسر 

کشور ، قطع می شود. 
با افزایش بی ســابقه و زودهنگام دمای هوا و در کنار 
آن افزایش مصرف برق در کشــور از روزهای گذشته 
آغاز شده اســت تا گرمای زودهنگام، سختی تابستان 
پیش رو را یادآور شــود و برای جلوگیری از خاموشــی 

های گسترده شرکت برق، ناگزیر به خاموشی و اعمال 
مدیریت مصرف است.

مدیریت باراضطراری در استان آغاز شد
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق خراســان شمالی گفت: براساس اعالم وزارت نیرو 
و شرکت توانیر به منظور مدیریت مصرف بار در شبکه 
توزیع برق کشــور و اســتان از اول خرداد ماه اعمال 

مدیریت مصرف در استان آغاز شده است.
محمد دره کی در گفت و گو با خبرنگارماافزود: وظیفه 
تامین برق ۳۸۰ هزار مشترک در استان بر عهده شرکت 
توزیع نیروی برق اســت و در حال حاضر مشــترکان  

استان روزانه ۲۲۰ مگاوات برق مصرف می کنند. 
معــاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیع 
نیروی برق خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به شروع 
زودهنگام گرما شــاهد افزایش مصرف برق در کشور و 
استان بودیم که به منظور مدیریت برق اعمال خاموشی 

ها در استان آغازمی شود.

دره کی گفت: اجرای خاموشی ها براساس اعالم مرکز 
کنترل پیک بار کشــور و در همه شرکتهای توزیع برق 

با هدف جلوگیری از خاموشی های گسترده می باشد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق استان از مردم خواست با شرکت توزیع نیروی برق 
همکاری کرده و مصرف بــرق خود را کاهش دهند تا 

دچار مشکل نشویم.
وی با بیان اینکه ســاعات ۱۰ صبح تا ۱۹ شــب زمان 
پیک مصرف سراسری  برق است، افزود: با تعدیل ۱۰ 
تا ۱۵ درجه دمای کولر و مدیریت مصرف برق به ویژه 

در ساعات پیک مصرف برق مدیریت داشته باشند. 
با مصرف بهینه از خاموشــی هــای مقطعی جلوگیری 

کنیم
معاون شــرکت توزیع نیوری برق استان گرم شدن هوا 
و افزایش مصرف برق را علت خاموشــی های اخیر در 

استان عنوان کرد
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 

برق اســتان با اشاره به خاموشــی های چند روز اخیر، 
علــت را افزایش مصرف، در اوج بارعنوان کرد و افزود: 
با توجه به گرمتر شــدن هــوا در روزهای آتی از مردم 
خواســت با مدیریت مصرف در ساعات اوج بار )۱۰ تا 

۱۹ ( از خاموشی جلوگیری کنیم .
وی همچنین با اشــاره به شــش مانور اقــدام فراگیر 

شرکت برق که به صورت سراسری در کشور و با هدف 
تعدیل روشــنایی معابر و مبارزه با رمز ارز ها انجام شد 

گفت : چند رمز ارز غیرمجاز در استان شناسایی شد .
معاون شــرکت توزیع نیروی برق از مردم خواســت، 
درصورت مشــاهده موارد مشکوک مراتب را به شماره 

های ۱۲۱و ۱۵۲۱ اطالع رسانی کنند.

مســئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گرمه از خسارت زلزله ۵.۵ ریشتری 
سنخواست بر دو بنای تاریخی رباط عشق و رباط 

قره بیل گرمه خبر داد.
علی محمــودی فــر در گفت وگو بــا خبرنگار 
فارس در این شهرســتان اظهار کرد: طی بازدید 
از اماکن تاریخی در روســتاهای آســیب دیده از 

زلزله مشــخص شــد به ۲ کاروانسرای تاریخی 
کاروانسرای روســتای قره بیل به صورت جزئی 

خسارت واردشده است.
وی گفــت: در این بنا تعــدادی از دیوارها ترک 
برداشته است ولی متأســفانه کاروانسرای رباط 
عشق به علت قرارگیری در مرکز زلزله منطقه و 
آسیب پذیری این بنا تعدادی از طاق ها و دیوارها 

بشدت آسیب دیده و فروریخته است.
مســئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گرمه ادامــه داد: در این بنا ۴ طاق 
و حدود ۲۰ مترمربع هم از دیوارها در اثر شــدت 

زلزله فروریخته است.
وی تصریح کرد: برای بازسازی این دو بنا حدود 

۱۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

استاندار خراســان شــمالی گفت: برای جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونــا، تجمع و ازدحــام جمعیت به 
منظور انجــام کارهای تبلیغــات انتخابات ۱۴۰۰ در 
فضای بسته ممنوع است که این مورد امروز -شنبه- 

در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا هم مطرح شد.
محمدعلی شجاعی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی 
از نگرانی ها برای شیوع کرونا در برگزاری انتخابات، 
رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در تبلیغات است 
و در این زمینه امروز پیشــنهادهایی برای تصویب در 

ستاد مقابله با کرونا از طرف وزیر کشور مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات باید تشویق مردم برای 
حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد افزود: تالش 
داریم تــا برای تبلیغات انتخاباتــی از فضای مجازی 
بیشترین اســتفاده را داشته باشیم و در این راستا باید 
تبلیغات انتخاباتی با حداکثر میزان تبلیغات و با حداقل 

تجمع ها انجام شود. 
وی اظهار داشــت: در برگــزاری انتخابات می توان 
شــرایط را مدیریت کرد تا از شــیوع کرونا جلوگیری 
شود، اما کنترل شیوع کرونا در تبلیغات دارای اهمیت 
بیشــتری اســت و در این زمینه تصمیمات و مصوبه 
ها به صورت مکتوب به روســای ستادهای انتخاباتی 
اعالم می شود تا تبلیغات در چهارچوب قوانین و بدون 

نگرانی برای شیوع این ویروس انجام شود.
مصوبات ســتاد مدیریت بیمــاری کرونا بدون فتوای 

شخصی باید اجرا شود
استاندار خراســان شمالی در ستاد اســتانی مدیریت 
بیماری کرونا با تاکید بر اینکه جان افراد مهم است و 
مصوبات این ستاد بدون سلیقه و فتوای شخصی الزم 
االجراســت بر تسریع روند گروه سنی باالی ۸۰ سال 

برای واکسیناسیون تاکید کرد.
به گزارش اتفاقیه ، محمدعلی شجاعی با ابراز گالیه 
از دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص عدم ارائه 
لیســت افراد باالی ۸۰ سال جامانده از واکسیناسیون 

گفت: تا ۲۴ ساعت آینده این لیست باید به فرمانداران 
و بخشداران اعالم شود.

شــجاعی با بیان اینکه انجام واکسیناسیون تشخیص 
فردی نیست و نباید بخاطر برخی افراد موجب شیوع 
دوباره بیماری شــویم، افزود: فرمانداران و بخشداران 
بایــد کار میدانی کنند و با شناســایی افــراد جامانده 

واکسیناسیون را انجام دهند.
مقام عالی دولت در خراســان شمالی در ادامه سخنان 
خــود افزود: در جلســه هفتــه آینده بخشــداران و 
فرمانداران که نتوانند هدف گذاری واکســینه کردن 
دو ســوم گروه سنی باالی هشتاد ســال جامانده از 

واکسیناسیون را انجام دهند باید پاسخگو باشند.
محمدعلی شــجاعی با تاکید بر اینکه بیماری کرونا 
اقتصاد را تحت تاتیر قرار داده اســت، گفت: به رغم 
تمامی فشارهای اقتصادی اما اصناف در برخی از ایام 
ملزم به تعطیلی بودند و اکنون که دولت واکسن تهیه 
و اولویت ها را اعالم کرده اســت نباید اجازه دهیم به 

دلیل سلیقه و تشخیص فردی اجرایی نشود.
وی تاکید کرد: پیشگیری از شیوع بیماری کرونا یعنی 
برنامه ریزی و تالش جهت اجرای مصوبات ستاد ملی 

و استانی مدیریت بیماری است.
بیش از ۴۰هزار واکسن کرونا به خراسان شمالی 

وارد شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره 
به ورود ۲۰ هزار دز واکســن کرونا طی هفته گذشته، 
گفت: تاکنون ۴۰ هزار و ۷۰۰ دز واکسن وارد خراسان 

شمالی شده است.
سید احمد هاشمی در ســتاد مبارزه با کرونا خراسان 
شــمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، از 
کاهش موارد بســتری و مرگ و میر ناشی از کرونا در 
اســتان خبر داد و اظهار کرد: طی هفته گذشته ۵۰۰ 
نفر بستری شدند که این عدد طی هفته پیشین ۶۵۰ 

مورد بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی ادامه 
داد: طی هفته گذشــته ۲۰ مورد مرگ به ثبت رسید؛ 
به صورت کلی میزان مــرگ در قیاس با پیک قبلی 

کرونا کمتر است.
وی افزود: اکنون ۳۲ تا ۳۶ درصد تســت های کرونا 

مثبت است که نسبت به قبل کاهش داشته است.
هاشمی با اشاره به ورود ۲۰ هزار دز واکسن کرونا طی 
هفته گذشته، گفت: تاکنون ۴۰ هزار و ۷۰۰ دز واکسن 

وارد شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره 
به عدم مراجعه ۳ هزار ســالمند باالی ۸۰ سال برای 
تزریق واکسن، بیان کرد: چون تزریق واکسن اجباری 
نیســت فقط می توانیم در این خصوص اطالع رسانی 

کنیم.
وی افزود: میزان موارد بســتری در اســتان همچنان 
باالی ۲۸۰ مورد اســت و طی ۲۴ ســاعت گذشته ۶ 

بیمار فوت شدند.
هاشــمی از راه اندازی مراکز تجمیعــی در بجنورد، 
شــیروان و اســفراین به منظور کاهش ازدحام صف 
واکســن خبر داد و گفت: از امروز تزریق واکســن به 

افراد باالی ۷۰ سال آغاز می شود.
وضعیت  نارنجی کرونا در چهار شهرستان خراسان 

شمالی 
بر اســاس آخرین اعــالم نرم افزار ماســک، از یک 
خرداد ۱۴۰۰، چهار شهرستان استان خراسان شمالی 

همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارند.
بــه گزارش اتفاقیه، بر اســاس آخرین اعالم نرم افزار 
ماسک، از یک خرداد ۱۴۰۰، چهار شهرستان خراسان 
شــمالی شهرســتان های بجنورد، مانه و ســملقان، 
شــیروان و اسفراین همچنان در وضعیت نارنجی قرار 

دارند.
همچنین راز و جرگالن،گرمه، فاروج و جاجرم نیز در 

وضعیت زرد هستند.

تغییــرات قیمت ارز بازار موبایل را هم با اصالح مکرر 
قیمت ها روبه رو کرده است اصالح نسبی قیمت ها در 
ایــن بازار تکنولوژی در حالی رخ داد که اواخر ســال 
گذشــته انتظار رشــد قیمتی در این بخش پیش بینی 

می شد. 
یکی از کارشــناس بــازار و فروشــندگان موبایل در 
این باره گفت: در یک ماه گذشــته دســت کم به دو 
دلیل مشخص کاهش انتظارات تورمی و اثر مستقیم 
تغییرات نرخ ارز قیمت موبایل های پرفروش ۱۲ تا ۱۸ 

درصد افت کرد.
وی افــزود: بــازار موبایــل در پیچ و خــم وضعیت 

نامشخص قیمت ارز طی ماه های اخیر با اصالح مکرر 
قیمت ها روبه رو بوده است.

 گریوانی با بیان اینکه در اواخر ســال گذشته انتظار 
تورم قیمتی در این بخش با توجه به افزایش عوارض 
گمرکی تلفن های همراه پیش بینی می شــد، تصریح 
کرد: اما عمال با شروع سال جدید، ادامه شرایط ناشی 
از کرونا در بســته بودن فروشــگاه ها و مجتمع های 
فروشــگاهی و همچنیــن ماه رمضــان عمال باعث 
کاهش تقاضا و افت قیمت ها در این بازار شده است.

وی اضافــه کــرد: در کنار این عوامل ادامه شــرایط 
مذاکرات برجامی و انتخابات هم بر نامشــخص بودن 

اوضاع افزوده است. 
یکی دیگر ازفروشــندگان نیز معتقد است تقاضا برای 
موبایل به  شــدت کم شده اســت و با اینکه قیمت ارز 
افت چنددرصدی را در ایــن روزها تجربه می کند اما 
قیمت موبایل با نســبت بیشــتری کاهش پیدا کرده 
اســت. وی تصریح کرد: براســاس گزارش ها قیمت 
موبایل نســبت به دو ماه گذشته در پایین ترین میزان 
قرار دارد و رصد بازار و مقایســه قیمت ها و برندهای 
مختلف نشــان می دهد و برخی ازمدل های آی فون و 
سامسونگ کاهش قیمت یک تا هفت میلیون تومانی 

را طی روزهای اخیر تجربه کرده اند.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش خراســان  شمالی 
گفت: ثبت نام حــدود ۳۹ هزار دانــش آموز پایه 
اول و پیش دبســتانی  از روز شنبه اول خرداد ماه 
آغاز شــد که از این تعــداد ۱۹ هزار و ۵۴۶ دانش 
آموز کالس پایــه اول و ۱۹هزار و ۳۲۳ نفر پیش 

دبستانی خواهد بود.
عصمت بدخشــان در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: در ســال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ 
تعداد دانش آموزان پایه اول نسبت به سال گذشته 

۴۴۴ نفر افزایش خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی و  جلوگیری 
از حضــور اولیا و دانش آمــوزان در مدارس، ثبت 

نام تمامی پایه های تحصیلی بصورت الکترونیکی 
از طریــق ســامانه »sida« و درگاه الکترونیکی 

»pada« انجام می شود.
وی با بیان اینکه ثبت نام  دانش آموزان پایه اول و 
پیش دبستانی تا پایان مرداد ماه ادامه دارد، گفت: 
ثبت نام دانش آموزان در سایر پایه ها بعد از پایان 

امتحانات و صدور کارنامه انجام خواهد شد.
وی گفت: برای ورود به پیش دبســتانی در سال 
تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ محدوده سنی مشخصی 
در نظر گرفته شــده اســت به این ترتیب که سن 
ثبت نام پیش دبســتانی یک، چهار تا پنج ســال 
تمام)متولدین ۲مهر ۹۵تا ۱مهر۹۶ ( و ســن ثبت 

نام پیش دبستانی ۲،  پنج تا ۶ سال تمام )متولدین 
۲مهر ۹۴ تا ۱مهر ۹۵( است.

وی با بیان اینکــه ثبت نام دانش آموزان مدارس 
غیردولتی و عشــایری نیز تا پایان شهریور است 
افزود: اولیای دانش آموزان  ثبت نام را به روز های 

پایانی زمان تعیین شده موکول نکنند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان 
شــمالی، برگزاری هــر گونه آزمــون ورودی و 
مصاحبــه و برای پایه اول  ممنــوع اعالم کرد و 
گفت: در زمان ثبت نام نیز مدارس صرفا می توانند 
هزینه کتاب های درسی و بیمه درمانی را از دانش 

آموزان اخذ کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
کشــور گفت این شرکت از ســال ۹۲ تاکنون ۸۰ 
طرح ورزشــی نیمه تمام را تکمیل کرده است که 
این تعداد تا پایان امسال به ۱۰۰ مورد خواهد رسید.

حســن کریمی در حاشــیه بازدید از پروژه ورزشی 
ورزشگاه ۱۹ مهر و ســالن ۶ هزار نفره شهرستان 
بجنورد، مرکز خراســان شــمالی در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: تکمیــل طرح های 
ورزشــی نیمه تمام از اولویت هــای اصلی دولت 
است.وی گفت: هم اکنون ۳۲۹ طرح ورزشی نیمه 
تمام در کشــور وجود دارد که براساس برآوردهای 
مالی ســال ۹۸ برای تکمیل آنها ۴۰ هزار میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.
کریمی با بیان اینکه تکمیل ســالن ۶ هزار نفری 
بجنورد نیازمنــد ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار اســت، 
خاطرنشان کرد: بزودی برای نصب سقف آن ۲۰۰ 
میلیارد ریــال اعتبار تخصیص می یابــد تا پایان 

شهریورماه امسال تکمیل شود.
وی افزود: در این میان اگرچه خراســان شــمالی 
تعهدی نسبت به تامین اعتبار این طرح ندارد ولی 

با توجه به اهمیت این طرح ورزشــی برای توسعه 
ورزش قهرمانی، مسووالن استانی تفاهم کرده اند 

تا ۳۰ درصد اعتبار آن را تامین کنند.
مدیرعامل شــرکت توســعه و زیرســاخت اماکن 
ورزشی با اشــاره به اینکه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری 
۱۹ مهر آماده بهره برداری است، تصریح کرد: این 
طرح به لحاظ فنی کمبودی نــدارد تنها باید اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان  برای بهره برداری و 
نگهداری از این مجموعه ورزشــی نیروی انسانی 

مورد نیاز را تامین کند.
وی افــزود: ســکوها، چمن و پیســت دوومیدانی 
استادیوم ورزشی شــیروان نیز تکمیل شده و تنها 
رختکن آن تکمیل نشــده اســت که با بررســی 
مشکالت پیمانکار و تخصیص اعتبار بزودی بهره 

برداری خواهد شد.
دیدار با استاندار خراســان شمالی و بازدید از طرح 
ورزشی اســتادیوم شــیروان از دیگر برنامه های 
مدیرعامل شــرکت توســعه و زیرســاخت اماکن 
ورزشی کشور، در سفر یک روزه به خراسان شمالی 

است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی 
از نجات جان ســه نفر از اعضای یــک خانواده در 
ارتفاعات کوه شاه جهان اسفراین توسط تیم امدادو 

نجات کوهستان این شهرستان خبر داد.
ابوالفضل محبــان افزود::طی تماس محلی با مرکز 
کنتــرل هماهنگــی عملیات ۱۱۲ مبنــی بر مفقود 
شدن دو مرد و یک کودک در ارتفاعات محلی کوه 
شــاه جهان اســفراین  بالفاصله تیم امدادو نجات 

کوهستان به محل اعزام شد.
وی تصریــح کرد: بعد از ۵ ســاعت جســتجو در 
ارتفاعات صعب العبور، افراد مفقود شده که اعضای 
یک خانواده بودند توســط  تیم کوهستان جمعیت 
هالل احمر شهرستان اسفراین  پیدا و به محل امن 

انتقال داده شدند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمراســفراین نیز گفت 
: طــی تماس مردمــی با مرکز کنتــرل هماهنگی 
عملیات در ســاعت ۱۵:۵۲ روز گذشته در خصوص 

سقوط جوان ۳۱ ساله از ارتفاعات هاور ، تیم امداد و 
نجات کوهستان به محل اعزام شدند.

 ابراهیم سارمی افزود :تیم امداد و نجات کوهستان 
شهرستان مانه وســملقان پس از رسیدن به محل 
حادثه اقدامــات اولیه در خصوص امدادرســانی به 
مصدوم که دچار ترومای سر شده بود را انجام دادند 
و مصدوم را تــا محل امن )درکش(انتقال و تحویل 

عوامل اورژانس  دادند.
همچنیــن  بــه گفتــه مدیرعامــل جمعیت هالل 
احمراســفراین روز گذشــته  با اعالم سقوط فردی 
۵۰ ســاله از ارتفاعات شاه جهان حدفاصل روستای 
بانیدر، تیم امداد و نجات کوهســتان به محل اعزام 

شدند.
تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان اسفراین پس 
از رســیدن به محل حادثه متاسفانه با پیکر بی جان 
مصدوم روبرو شدند که بر اثر سقوط جان خود را از 

دست داده بود .

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی 
از نجات جان ســه نفر از اعضای یــک خانواده در 
ارتفاعات کوه شاه جهان اسفراین توسط تیم امدادو 

نجات کوهستان این شهرستان خبر داد.
ابوالفضل محبــان افزود::طی تماس محلی با مرکز 
کنتــرل هماهنگــی عملیات ۱۱۲ مبنــی بر مفقود 
شدن دو مرد و یک کودک در ارتفاعات محلی کوه 
شــاه جهان اســفراین  بالفاصله تیم امدادو نجات 

کوهستان به محل اعزام شد.
وی تصریــح کرد: بعد از ۵ ســاعت جســتجو در 
ارتفاعات صعب العبور، افراد مفقود شده که اعضای 
یک خانواده بودند توســط  تیم کوهستان جمعیت 
هالل احمر شهرستان اسفراین  پیدا و به محل امن 

انتقال داده شدند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمراســفراین نیز گفت 
: طــی تماس مردمــی با مرکز کنتــرل هماهنگی 
عملیات در ســاعت ۱۵:۵۲ روز گذشته در خصوص 

سقوط جوان ۳۱ ساله از ارتفاعات هاور ، تیم امداد و 
نجات کوهستان به محل اعزام شدند.

 ابراهیم سارمی افزود :تیم امداد و نجات کوهستان 
شهرستان مانه وســملقان پس از رسیدن به محل 
حادثه اقدامــات اولیه در خصوص امدادرســانی به 
مصدوم که دچار ترومای سر شده بود را انجام دادند 
و مصدوم را تــا محل امن )درکش(انتقال و تحویل 

عوامل اورژانس  دادند.
همچنیــن  بــه گفتــه مدیرعامــل جمعیت هالل 
احمراســفراین روز گذشــته  با اعالم سقوط فردی 
۵۰ ســاله از ارتفاعات شاه جهان حدفاصل روستای 
بانیدر، تیم امداد و نجات کوهســتان به محل اعزام 

شدند.
تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان اسفراین پس 
از رســیدن به محل حادثه متاسفانه با پیکر بی جان 
مصدوم روبرو شدند که بر اثر سقوط جان خود را از 

دست داده بود .

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد 
گفت: در پی انتشار تصویری از کشتن  یک سر تشی 
در فضای مجــازی  یافتن هویت اصلی متخلف در 
دستور کار پرسنل اجرایی محیط زیست قرار گرفت

 محمد خالقی افزود: بعد از گذشــت حدود دو سال 
از تاریخ این تخلف، فرد مورد نظر  شناســایی و بعد 
از حضور در اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان  

تفهیم اتهام صورت گرفت
وی افزود: پرونده متخلف جهت سیر مراحل اداری و 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد
الزم به ذکر اســت جریمه شــکار یک سر تشی به  
لحاظ مطالبــه  ضرر و زیان مبلــغ ۳ میلیون ریال 

تعیین شده است که از مشارالیه اخذ گردید.
رئیس اداره محیط زیســت شهرســتان جاجرم نیز 

گفت: طی ســال جاری دو دســتگاه موتورسیکلت، 
یک دستگاه دوربین چشمی، یک دستگاه گنج یاب 
و دو دستگاه ردیاب  توســط یگان حفاظت محیط 
زیســت از چهار پرونده تخلف در  شهرستان جاجرم 

کشف و ضبط شد.
احمد صفرزاده افزود: برابر دادنامه های صادره یک 
دســتگاه دوربین چشمی به نفع اداره محیط زیست، 
یک دستگاه موتورســیکلت،به همراه یک دستگاه 
گنج یاب و دو دستگاه ردیاب به نفع دولت جمهوری 

اسالمی ایران ضبط گردیدند. 
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تعداد ۵۲ 
فقره پرونده تخلف اعم از شکار و صید و تعلیف غیر 
مجاز به مراجع قضایی معرفی شده اند که غالب آنها 

در حال پیگیری می باشند.

نشســت هــای توجیهــی انتخاباتی بــا داوطلبان 
شوراهای خراسان شمالی آغاز شده و تا هفتم خرداد 

ادامه دارد.
به گزارش  اتفاقیه به نقل ازخبرگزاری صداوســیما 
مرکز خراســان شمالی؛ دبیر ســتاد انتخابات استان 
گفت: بر اســاس مصوبه ســتاد انتخابات استان از 
داوطلبان  توجیهــی  های  نشســت  امروزانتخابات 
بــا مدیریت فرماندار و حضور رییس دادگســتری و 

اعضای شورای تامین هر شهرستان برگزار می شود.
هادی رجائی نیا با اشــاره به اینکه این نشســت ها 
باید تا هفتــم خردادماه به پایان برســد، افزود: در 
این جلســات، موضوعات انتخاباتی با حضور اعضا 
مطرح می شود .وی همچنین گفت: نتایج صالحیت 
داوطلبان در چند مرحله مشــخص می شود و هنوز 
یــک مرحله دیگر در هیات مرکزی نظارت تا اعالم 

قطعی نتایج مانده است.

زلزله به دو بنای تاریخی گرمه خسارت وارد کرد

استاندار خراسان شمالی؛
تجمع انتخاباتی در فضای بسته ممنوع است

نوسان در بازار موبایل

ثبت نام حدود ۳۹ هزار کالس اولی  و پیش دبستانی در خراسان شمالی آغاز شد

مدیرعامل شرکت توسعه اماکن ورزشی؛
۸۰ طرح ورزشی نیمه تمام کشور در ۸ سال گذشته 

تکمیل شد

نجات جان سه نفر کوهنورد در ارتفاعات کوه شاه 
جهان توسط امدادگران هالل احمر اسفراین

شکارچی یک سر تشی بعد 2 سال در دام قانون افتاد

نشست های توجیهی انتخاباتی با داوطلبان 
شوراهای خراسان شمالی

مرگ عابر پیاده بر اثر برخورد با 
اتوبوس در اسفراین

فرمانده انتظامی شهرســتان اسفراین از کشته شدن یک 
عابر پیاده بر اثر تصادف با یک دســتگاه اتوبوس در این 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ یگانه پور با اشــاره به اینکه در این حادثه عابر 
پیاده به محض برخورد با اتوبوس به بیرون از جاده پرتاب 
شده است، افزود: متاسفانه عابر پیاده بر اثر شدت جراحات 

وارده در دم فوت کرده است.
وی بــا بیان اینکه بی احتیاطی از جانب عابر پیاده و عدم 
توجه به جلو از جانب راننده اتوبوس علت این تصادف بود.

سقوط باالبر غیراستاندارد در 
آشپزخانه ای در میدان خرمشهر 

بجنورد، سبب مرگ یک نفر شد

بــه گــزارش اتفاقیه بــه نقــل از خبرگــزاری صدا و 
ســیمای اســتان، به گفتــه مدیرعامل ســازمان آتش 
نشــانی بجنــورد، ایــن حادثــه ســاعت ۱۸:۱۶ دقیقه 
روز گذشــته به مجموعه آتش نشــانی گزارش شــد و 
 متاســفانه کارگــر نوجــوان در این حادثه جــان باخت.

گریوانی افزود: از این باالبر نه به عنوان آسانسور عمومی 
 بلکه برای انتقال غذا به طبقه باالتر استفاده می شده است.

وی خواســتار همکاری بهتر اصناف برای گرفتن تاییدیه 
های الزم شد تا شاهد بروز اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.

خبر
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رییس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
گفت: با توجه به تشــدید خشکســالی ها و احتمال 
ایجاد حریــق در جنگل ها و مراتــع ۱۶ هزارو ۱۵۷ 
قلم تجهیــزات اطفای حریق بــه ارزش ۶۵ میلیارد 
تومان برای استان های در معرض خطر حریق ارسال 

می شود.
مسعود منصور در حاشیه نشست خبری خود در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه محور حفاظت ما مشــارکت 
مردم در قالب طرح های مدیریت منابع اســت افزود: 
به دلیل حضور متخلفان و جرایمی که در عرصه های 
طبیعی اتفاق می افتد ســازمان جنگل ها برای توان 

حفاظت از این عرصه ها را ارتقا داده است.
وی یکی از آســیب های جدی عرصــه های منابع 
طبیعی را حریق توســط عوامل انســانی دانســت و 
اظهارداشت: از این میزان تجهیزات هفت هزارو ۳۰ 
قلم تجهیزات دفاع شخصی، چهار هزار قلم بی سیم 
دیجیتال و بیش از پنج هــزار قلم تجهیزات اطفای 
حریق به ۲۴ استان کشــور برحسب اولویت فراونی 

حریق و صعب العبور بودن  ارسال می شود.
ارســال ۵۰ درصد تجهیزات اطفای حریق با اولویت 

استان های زاگرسی
رییس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
تصریح کرد: امروز ۵۰ درصــد این تجهیزات به ۱۱ 

استان زاگرسی کشور از جمله کهگیلویه و بویر احمد، 
فارس، خوزستان، چهار محال بختیاری، آذربایجان ، 

خراسان شمالی و تهران ارسال می شود.
وی گفت: با توجه به شــرایط گرم شدن هوا مابقی 
تجهیــزات اطفای حریق  و دفاع شــخصی طی دو 
تا ســه روز آینده به دیگر اســتان های کشور ارسال 
خواهد شد.منصور خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر 
همواره اصحاب رســانه تذکر می دادند که ماموران 
سازمان جنگل ها در مواجه با قاچاقچیان چوب آسیب 
می بینند بنابراین الزم است تجهیزات دفاع شخصی 
دراختیار داشته باشند، که در این محموله ها تجهیزات 
دفاع شخصی ازجمله شوکر، گاز فلفل، لباس و کفش 
و سایر وسایل ایمنی به اســتان ها ارسال می شود.

رییس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، 
افزود: همچنین بیسیم های دیجیتال از موارد کلیدی 
در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی به شمار می 
رود بنابراین تجهیزات بیسیم دیجیتال شبکه رادیویی 
برای ارتباط  ماموران ما در عرصه ها با مرکز ارسال 
می شــود که با کمک  بیســیم دیجیتــال عالوه بر 
موقعیــت یابی می توان  از مرکز کنترل ما در تهران 
تمام نیروهایی که این بیسیم را دارند مورد ردیابی و 

رصد قرار گیرند.
منصور با بیان اینکه اولویت ارســال تجهیزات برای 

استان های زاگرسی کشور است گفت: در تجهیزات 
اطفای حریق نیز ۳۳۰ دســتگاه دمنده و  بسکت آب 

۱۰۰۰ لیتری نیز موجود است.
تعیین تکلیف جنگل های آق مشــهد در انتظار رای 

دیوان عالی کشور
رییس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
گفت: جنگل های آق مشــهد از جنگل های طبیعی 
و میراث ملی کشــور هســتند که تحت مدیریت و 

حفاظت سازمان جنگل ها قرار داشته و دارند.
وی افزود: پرونده قضایی مطرح شــده در خصوص 
جنگل های آق مشــهد توسط سازمان اوقاف، اکنون 
در انتظار رای نهایی دیوان عالی کشور و رییس قوه 

قضاییه است تا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
منصور اظهارداشــت: از اوقاف خواســته ایم تا طبق 
تبصره ۶ قانون، آیین نامه اصالحی موجود و شــیوه 
نامه مرتبط سازمان، سند این اراضی به اسم سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور باقی بماند و اگر 
ســازمان اوقاف همراهی و همکاری کند می توانیم 

روی این موضوع توافق داشته باشیم.
به گزارش اتفاقیه و به نقل ار ایرنا  ، ســازمان جنگل 
ها و سازمان اوقاف طی سالهای اخیر بر سر بیش از 
۵ هزار هکتار اراضی جنگلی و مرتعی آق مشهد طرح 

دعوا مطرح کرده اند.

ــِل  ــل معض ــا ح ــت. ام ــران آب اس ــار بح ــران دچ ای
ممکــن  هزینــه ای  چــه  بــا  ایــران  در  کم آبــی 
ــران  ــورد بح ــه در م ــت ک ــی اس ــن پرسش ــت؟ ای اس
کم آبــی در ایــران، کمتــر بــه آن پرداختــه شــده 
 World( ــان ــع جه ــه مناب ــای موسس ــت. برآورده اس
کــه  می دهــد  نشــان   )Resources Institute
ــا ســال  ــارد دالر ت ــه کــردن ۳۰ میلی ــا هزین ــران ب ای
ــد بحــران آب را پشــت ســر  ۲۰۳۰ میــالدی، می توان

ــذارد. بگ
بــه گــزارش اتفاقیــه بــه نقــل از تجارت نیــوز، ایــران 
ــد بحــران  ــارد دالر می توان ــا صــرف ۳ میلی ســاالنه ب
آب خــود را مدیریــت و حــل کنــد. ایــن مبلــغ بــرای 
ــارد دالر  اقتصــادی کــه در دوره ای ســاالنه ۱۰۰ میلی
ــک  ــرای ی ــا ب ــت، ام ــی نیس ــه رقم ــت می فروخت نف
ــن ۳  ــی، ای ــکالت مال ــم و مش ــر تحری ــاد درگی اقتص
میلیــارد دالر معــادل یــا حتــی بیشــتر از درآمــد یــک 

ســال فــروش نفــت اســت!
ــا  ــران آب دارد ی ــره ای ــرش: باالخ ــا پذی ــکار ت از ان

ــدارد؟ ن
راه حل هــاِی موضــوِع بحــراِن آب در ایــران، بــه طــور 
ــد: نخســت، تامیــن  کلــی در دو دســته قــرار می گیرن
منابــع آِب بیشــتر و تــداوم شــیوه مصــرِف کنونــی در 
ــی و  ــرِب خانگ ــت و ش ــاورزی، صنع ــای کش بخش ه
دوم، پذیــرش اینکــه ایــران آب نــدارد و بایــد بــا هــر 

چــه کــه هســت )کــم یــا زیــاد( بســازیم.
بحــران  حــل  در  نــگاه  نــوع  دو  ایــن  تفــاوت 
ــا  ــی ام ــِع مال ــق مناب ــتفاده از تزری ــا اس ــی ب کم آب
ــر  ــد. اگ ــاد می کن ــی ایج ــل توجه ــای قاب تفاوت ه
کــم  مصرف مــان  از  نمی توانیــم  کــه  بپذیریــم 
ــان  ــتان اصفه ــان در اس ــم همچن ــم و می خواهی کنی
برنــج بکاریــم، در اســتان های ســمنان و کرمــان 
ــان  ــتان خراس ــای اس ــم و در دل کویره ــته بکاری پس
ــد فــوالد  ــری همچــون تولی ــِی آب بَ طرح هــای صنعت
را در پیــش بگیریــم، تزریــِق مالــی بــه معنــاِی تزریــِق 
ــد  ــی جدی ــع آب ــه پروژه هــای اکتشــاف مناب بودجــه ب

ــود. ــد ب خواه
ــالت  ــت در ف ــداوِم زیس ــه ت ــم ک ــر بپذیری ــا اگ ام
ایــران، بــا ایــن شــیوه از مصــرف آب همخوانــی ندارد 
ــی  ــت بحران های ــن اس ــران ممک ــا زود ای ــر ی و دی
نظیــر بحــراِن »ســومالی« را تجربــه کنــد، بایــد 
شــکل و شــمایل مصــرِف آب در ایــران )در هــر ســه 
بخــش کشــاورزی، صنعــت و مصــرف خانگــی( را بــه 

ــم. ــر بدهی ســرعت تغیی
طبیعــی اســت کــه تزریــق منابــع مالــی بــرای تغییــر 
شــیوه مصــرف، بــه معنــی اجــرای طرح هایــی 
اجــرای  آن،  بازچرخانــِی  و  آب  تصفیــه  همچــون 
ــی  ــزرگ، تعطیل ــای فاضــالب در شــهرهای ب طرح ه
پهنــه  از  توجهــی  قابــل  بخــش  در  کشــاورزی 
ــی  ــردن بخش ــا ک ــه جا به ج ــران و البت ــرزمینِی ای س
ــوالدی اســت ــع ف ــر، همچــون صنای ــع آب ب از صنای

ــر ســر اقتصــاد  ــی ب ــداوم وضــِع موجــود، چــه بالی ت
ــی آورد؟ ــران م ای

ــری  ــه دیگ ــران آب، از زاوی ــای بح ــه هزینه ه ــا ب ام
ــه توســط  ــرد. در گزارشــی ک ــگاه ک ــوان ن هــم می ت
بانــک جهانــی منتشــر شــده و داده هــای آن بــه ســال 
ــع  ــود مناب ــر کمب ــردد، اث ــر می گ ــالدی ب ۲۰۲۰ می
ــورهای  ــی )GDP( کش ــص داخل ــد ناخال ــر تولی آب ب
ــا ســال ۲۰۵۰ میــالدی مــورد  مختلــف در جهــان، ت

بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن داده هــا در دو حالــت مــورد بررســی قــرار 
ــود در  ــع موج ــه وض ــی ک ــت حالت ــد، نخس گرفته ان
اســتفاده از منابــِع آبــی ادامــه پیــدا کنــد و دوم، حالتــی 
کــه سیاســت هاِی کارآمــد در اســتفاده از منابــع آبــی 

ــرد. ــرار بگی ــورها ق ــتور کار کش در دس
بــر اســاِس ایــن گــزارش، اقتصــاِد همــه کشــورهای 
منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، تــا ســال ۲۰۵۰ 
ــک  ــد و کوچ ــیب می بین ــی آس ــع آب ــِش مناب از کاه
سیاســت های  کــه  صورتــی  در  امــا  می شــود، 
درســتی در زمینــه مدیریــت منابــع آب در دســتور کار 

ــود. ــر می ش ــیب کمت ــن آس ــرد، ای ــرار بگی ق
بــر ایــن اســاس، کشــورهایی همچــون ایــران، 
ــن،  ــان، یم ــراق، عم ــعودی، ع ــتان س ــه، عربس ترکی
مصــر، ســوریه، لیبــی و الجزایــر، در صورتــی کــه بــه 
شــیوه کنونــی آب مصــرف کننــد، در ۳ دهــه آینــده، 
 )GDP( معــادل ۱۰ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی
ــد. ــت می دهن ــران آب از دس ــل بح ــه دلی ــود را ب خ

ــارد دالر  ــادل ۴۵ میلی ــم مع ــن رق ــران، ای ــرای ای ب
ــزار  ــاب دالر ۲۳ ه ــا احتس ــه ب ــود ک ــرآورد می ش ب
تومانــی، حــدود یــک میلیــون میلیــارد تومــان اســت. 
ــن  ــاس همی ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــا در حال ــن ام ای
زمینــه  در  کارآمــد  سیاســت های  اگــر  گــزارش، 
ــش  ــطح کاه ــود، س ــاد ش ــورها ایج ــن کش آب در ای
تولیــد ناخالــص داخلــی تــا ســال ۲۰۵۰ میــالدی، در 
ــد از  ــه ۶ درص ــاال ب ــاره در ب ــورد اش ــورهای م کش

ــد. ــا می رس ــِی آنه ــِی کنون ــص داخل ــد ناخال تولی
ایــران چقــدر بایــد بــرای مدیریــت پایــدار آب هزینــه 

کنــد؟
امــا ایــران اگــر بخواهــد بــه شــیوه ای پایــدار منابــع 
ــه  ــد هزین ــدر بای ــد، چق ــت کن ــود را مدیری ــی خ آب
کنــد؟ بــر اســاس داده هــای گــزارش »موسســه منابــع 
ــال  ــان« )World Resources Institute( در س جه
ــره کشــورهایی  ــا در زم ــران اتفاق ــالدی، ای ۲۰۱۹ می
اســت کــه بــا هزینــه ای بــه نســبت بــاال )در قیــاس 
ــت در  ــادر اس ــود( ق ــی خ ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ب
مدیریــت منابــع آِب خــود بــه ســطح پایــداری برســد.

داده هــای ایــن گــزارش، هزینــه پایــدار کــردن منابــع 
آب در کشــورها را بــر اســاس ســهِم ایــن هزینه هــا از 
تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( آنهــا در ســال ۲۰۳۰ 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت. ب ــرده اس ــی ک ــالدی بررس می
ــص  ــد ناخال ــد از تولی ــدود ۳٫۲ درص ــد ح ــران بای ای

داخلــی خــود در ســال ۲۰۳۰ میــالدی را هزینــه کنــد 
تــا منابــع آبــِی آن در آن ســال بــه پایــداری برســد

ــال ۲۰۳۰  ــران در س ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ام
میــالدی چقــدر خواهــد بــود؟ محاســبات بانــک 
نشــان   )Goldman Sachs( ســاکس«  »گلدمــن 
ــران  ــِی اســمی ای ــد ناخالــص داخل می دهــد کــه تولی
ــارد دالر  ــدود ۹۵۰ میلی ــالدی، ح ــال ۲۰۳۰ می در س

ــت. اس
ــده  ــه آین ــک ده ــران در ی ــر ای ــب، اگ ــن ترتی ــه ای ب
بــرای رســیدن بــه مدیریــت پایــدار منابــع آبــِی خــود 
نیــاز بــه ســرمایه گذاری حــدود ۳٫۲ درصــدِی تولیــد 
ــد،  ــته باش ــال داش ــود در آن س ــِی خ ــص داخل ناخال

ــد. ــه کن ــارد دالر هزین ــد حــدود ۳۰ میلی بای
ایران و »چاه ِویِل« هزینه ها

ــد؟  ــر می آی ــا ب ــن هزینه ه ــِس ای ــران از پ ــا ای ــا آی ام
در حالــت عــادی، هزینــه کــردن ۳۰ میلیــارد دالر در 
ــادل ۳٫۳  ــش مع ــاالنه کمابی ــی س ــه، یعن ــک ده ی
میلیــارد دالر، بــرای کشــوری بــه انــدازه ایــران 
ــون  ــران اکن ــه، ای ــن هم ــا ای ــد. ب ــوار باش ــد دش نبای
بــه انــدازه ای درگیــِر بحــران مالــی اســت کــه 
اعــدادی بــه مراتــب کوچک تــر از ایــن هــم برایــش 

ــت. ــده اس ــاز ش مساله س
ــه  ــی ب ــِی کره جنوب ــی نفت ــه، بده ــوان نمون ــه عن ب
ــود و  ــده ب ــالم ش ــارد دالر اع ــدود ۷ میلی ــران، ح ای
ــی  ــم مال ــرایِط تحری ــم در ش ــن رق ــویه ای ــرای تس ب
ایــران، کار بــه توقیــف نفت کــش کره جنوبــی در 
آب هــای ســاحلی ایــران کشــید و مقامــات دو کشــور، 
ــد. ــفر کردن ــر س ــای یکدیگ ــه پایتخت ه ــار ب ــد ب چن

دهــه ۱۳۹۰  اوایــل  در  کــه  ایرانــی  ســو،  آن  از 
 ۱۰۰ ســاالنه  نفتــی  درآمــِد  رکــورد  خورشــیدی 
میلیــارد دالری را هــم ثبــت کــرده بــود، بــر اســاس 
ــارد  ــا ۵ میلی ــال ۱۳۹۹ تنه ــمی، در س ــای رس آماره
دالر درآمــد نفتــی داشــت و کشــور بــا همیــن میــزان 

درآمــد ارزی اداره شــد.
ــت  ــون بشــکه نف ــادل ۵۰۰ میلی ــارد دالر مع ۳۰ میلی
ــاالنه  ــد س ــران بای ــد ای ــان می ده ــن نش ــت و ای اس
ــت  ــا قیم ــد )ب ــادر کن ــت ص ــکه نف ــون بش ۵۰ میلی
ــد بحــران آب را حــل  ــا بتوان ــر بشــکه ۶۰ دالر( ت ه
ــادی  ــرای اقتص ــت ب ــکه نف ــون بش ــد. ۵۰ میلی کن
ــادر  ــت ص ــکه نف ــون بش ــه روزگاری روزی ۲ میلی ک
می کــرد، چنــدان زیــاد نیســت امــا مشــروط بــه آنکــه 
تحریم هــا رفــع شــود و حــل بحــران آب بــه اولویــت 

ــود. ــل ش ــتگذار تبدی سیاس
ــران،  ــه ای ــت ک ــه ای اس ــن هزین ــال، ای ــر ح در ه
ــم  ــر بتوانی ــردازد. اگ ــد بپ ــد، بای ــا نخواه ــد ی بخواه
ــران آب  ــدگاِن« بح ــر »انکارکنن ــی ب ــِد سیاس در بُع
فائــق بیاییــم، هزینــه کــردن حــدود ۳۰ میلیــارد دالر 
ــر  ــون نف ــا ۸۴ میلی ــرای کشــوری ب در یــک دهــه، ب
ــت  ــِر نف ــن ذخای ــه باالتری ــه روِی هم رفت ــت ک جمعی
ــد چنــدان دشــوار باشــد. و گاز در جهــان را دارد، نبای

ــک  ــرد بان ــالب اســالمی از عملک ــاد مســکن انق بنی
مرکــزی در پشــتیبانی از اعطــای تســهیالت مســکن 

روســتایی تقدیــر کــرد.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــه ب ــزارش  اتفاقی ــه گ ب
بانــک مرکــزی، قائــم مقــام بانــک مرکــزی در 
ــکن  ــهیالت مس ــای تس ــت: اعط ــت گف ــن نشس ای
روســتایی بخــش مهمــی از مســاعدت شــبکه بانکــی 
ــای  ــره گش ــاال گ ــه انش ــت ک ــتاییان اس ــه روس ب
ــاه و  ــش ســطح رف ــوده و در افزای ــا ب مشــکالت آنه

ــد. ــر باش ــتاییان موث ــی روس ایمن
ــبکه  ــزی و ش ــک مرک ــزود: بان ــی اف ــر کمیجان دکت
ــازی  بانکــی در پرداخــت تســهیالت ســاخت و بازس
مســکن روســتایی مطابــق بــا تکالیــف قانــون بودجــه 
ــغ  ــاعدتی دری ــه مس ــت از هیچگون ــات دول و مصوب

نکــرده و نخواهــد کــرد.
ــاری  ــال ج ــدوارم در س ــرد: امی ــان ک وی خاطرنش
ــه تکالیــف ســنگین شــبکه بانکــی  ــا توجــه ب ــز ب نی
ــام  ــای انج ــزی ه ــه ری ــا برنام ــکن، ب ــوزه مس در ح
ــکاری  ــا هم ــتایی ب ــکن روس ــت از مس ــده، حمای ش
ــداوم  ــان ت ــالمی همچن ــالب اس ــکن انق ــاد مس بنی
ــتایی  ــکن روس ــازی و مس ــد.معاون بازس ــته باش داش
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی نیــز بــا قدردانــی از 
عملکــرد بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی در اعطــای 
تســهیالت مســکن روســتایی گفــت: از زمــان آغــاز 
طــرح ویــژه بهســازی مســکن روســتایی تاکنــون ۲ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار مســکن روســتایی بازســازی و 

ــد. بهســازی شــده ان
ــا بیــان اینکــه ایــن خدمــات بــدون همــکاری  وی ب

و مســاعدت بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی امــکان 
پذیــر نبــود، افــزود: ۲ میلیــون از ایــن واحدهــا 
بهســازی و ۵۰۰ هــزار فقــره نیــز در مناطــق حادثــه 

ــد. ــده بازســازی شــده ان دی
ــزی  ــک مرک ــل بان ــرعت عم ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــهیالت مربوط ــت تس ــی در پرداخ ــبکه بانک و ش
بــه ویــژه در مناطــق آســیب دیــده، تاکیــد کــرد: در 
ــه  ــا ب ــا غالب ــه بانکه ــروز حــوداث غیرمترقب ــع ب مواق
ســرعت وارد عمــل مــی شــوند و بــا حضــور میدانــی 
در مناطــق روســتایی نســبت بــه تشــکیل پرونــده و 
ــان ممکــن  ــن زم ــاه تری اعطــای تســهیالت در کوت
اقــدام مــی کننــد و بــر ایــن اســاس در اکثــر حــوادث، 
ــورد  ــال م ــر از یکس ــتایی در کمت ــای روس ــه ه خان

ــد. ــرار مــی گیرن نوســازی ق

اکنون در ایــران چهار برابر میانگیــن جهان، انرژی 
مصرف می شــود و خانوارهــای ایرانی تقریبًا ســه 
برابــر میانگین جهانی مصــرف گاز، آب و برق دارند. 
اینهــا مواردی هســتند که باید برای آنهــا و به خاطر 
کشور و بهره مندی نســل آینده، فرهنگ سازی کنیم، 
زیــرا از عواقب این نوع مصرف، آن اســت که به این 
ترتیب هیچ ثروتی را برای نســل آینده از خود به ارث 
نمی گذاریم و حتی طبق گفته مدیرعامل شــرکت ملی 
گاز ایران تداوم این روند افزایشی در مصرف، می تواند 
صدمات جبران ناپذیــری به ذخایر گازی که باید برای 

دیگر نسل ها نیز حفظ شود، بزند.
به گزارش اتفاقیه به نقل از  ایسنا، هرچند که از منظر 
ذخایر گازی در دنیا، دومین کشــور دارای ذخایر گازی 
هســتیم، اما در مصرف نیز رکورد زده ایــم، باید باور 
داشــته باشــیم که عنوان دارنده برترین ذخایر انرژی 
در دنیا، به آن معنا نیســت که هرچقدر دوســت داریم 
می توانیم مصــرف کنیم، ضمن آنکــه باید روی این 
طرز فکر ایجادشــده در جامعه در ایــن زمینه، به ویژه 

کار کنیم.
باید بدانیم، بهینه ســازی مصرف انرژی که با شــدت 
انرژی نسبت مستقیم دارد، به مفهوم انتخاب الگوها و 
اتخاذ و به کارگیری روش ها و سیاست هایی در مصرف 

درست انرژی است که از نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد 
و اســتمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت 
را تضمیــن کند. هم اکنون با توجه به ســرانه مصرف 
باالی انرژی در کشور و از همه مهم تر، اتالف بی رویه 
آن، لزوم تالش همگانی برای بهره وری و بهینه سازی 
مصرف انــرژی به عنوان نیــاز و ضرورتی ملی کاماًل 

مشهود است.
در این راستا حســن منتظرتربتی - مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران در یادداشــتی اعالم کرد: طرح توسعه 
پایدار برای بهبودبخشــی به مصرف انرژی در جهان 
و کاهش مخاطرات پیش رو، از جمله گرم شــدن کره 
زمین و افزایش گازهای گلخانه ای و از دســت رفتن 
منابع و ذخایر طبیعی، راهکاری مناسب و الزم در عصر 
فعلی اســت. به علت بهره مندی کشور از نعمت ذخایر 
عظیم ســوخت های فسیلی، بحران هزاره سوم چندان 
در ذهــن عموم جدی به نظر نمی رســد. این در حالی 
اســت که ما به جد نیازمند حفــظ زمین و ذخایر آن و 
مدیریت منابع انرژی برای نسل های آینده خود هستیم.

به گفته وی من بر این باورم که ســعادت، خوشبختی 
و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تالش همه اقشار 
جامعه اســت و بهره وری که مدیریــت منابع انرژی با 
مصرف بهینه و رســیدن به توسعه پایدار را در دل خود 

دارد، معیــاری برای ارزیابی عملکــرد این فعالیت ها و 
تالش ها در بخش های مختلــف اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی! بر این اســاس، طبیعی اســت جوامعی که 
مردمی سخت کوش، دلسوز، آینده نگر، فعال و تالشگر 

دارند، از بهره وری باالتری برخوردار خواهند بود.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران  بر این باور اســت 
که برای بهره ور بودن و رســیدن به توســعه پایدار در 
سایه ســار امن انرژی پاک، باید باور و اعتقاد داشــته 
باشــیم که امروز، بهتر از دیروز و فــردا بهتر از امروز 
می تــوان عمل کرد و باور کنیم که بهره وری، در واقع 
چیــزی جز اســتفاده مطلوب، مؤثر و بهینــه از منابع 

موجود، برای رسیدن به رشد و شکوفایی نیست.
به گفته تربتــی به هر روی، از این فرصت اســتفاده 
می کنــم و اول خرداد، روز »بهره وری و بهینه ســازی 
مصرف« را که برخاسته از تأثیر غیرقابل انکار بهره وری 
به معنای اســتفاده مؤثر و بهینه از ظرفیت های موجود 
و بهینه سازی مصرف به معنای جلوگیری از هدررفت 
منابع می دانم، به همه فعاالن عرصه اقتصاد و صنعت 
کشــور تبریک می گویم و معتقدم نهادینه کردن این 
مهم، عاملی راهبردی در توزیع عادالنه انرژی در سطح 
کشــور، کمک به اقتصاد کشور و حفظ محیط زیست 

است.

رییس سازمان جنگل ها خبرداد؛
ارسال ۶۵ میلیارد تومان تجهیزات اطفای حریق به استان ها 

هزینه ۳۰ میلیارد دالری رفع بحران آب در ایران

بازسازی و بهسازی 2 میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن روستایی 

چهار برابر میانگین جهان، انرژی مصرف می کنیم

کرونا موجب ریزش ۲میلیون 
نفر در اشتغال کشور شد

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: کرونا موجب ریزش ۲میلیون نفر 

در اشتغال کشور شد
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ضمن اشاره به بهره مندی ۷۳۰ هزار نفر 
از بیمــه بیکاری با شــیوع کرونا گفت: 
شیوع کرونا موجب ریزش ۲ نفر میلیون 

اشتغال در کشور شد.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از تســنیم، 
عیســی منصوری در جلســه اشــتغال 
شهرســتان اردستان اظهار داشت: برای 
حفظ اشتغال و همچنین موضوع کرونا 
و ایجاد امکان فعالیت کسب و کارهای 
آســیب دیده به صورت عمــده در ۱۴ 
رســته اصلی و حدود ۸۵۸ زیر رســته 
حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
را در اختیار گذاشتیم و در مرحله نخست 
این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان بود که 

اشتغال محور هم در مرحله دوم بود.
وی افزود: به دلیل اینکه تمرکز آســیب 

دیدگی روی بخش خدمات بود کوشش 
کردیم به صــورت مســتقل حدود دو 
هزار میلیــارد تومــان در اختیار بخش 
گردشــگری، یک هــزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومــان در بخش حوزه فرهنگ و هنر و 
۸۰۰ میلیــارد تومان در حوزه ورزش به 
صورت اختصاصی از طریق دستگاه های 
تخصصی در اختیار واحدهای کســب و 

کار قرار گرفت.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: در جلسات اخیر کارگروه اقتصادی 
ســتاد ملی کرونا هم در مورد تداوم این 
تســهیالت تصمیم گیری شــد و ایجاد 
فرصت بیشــتر در حوزه تنفس برای باز 
پرداخت تســهیالت و همچنین حمایت 
در حوزه هــای مالیاتــی و حوزه هــای 
بیمه ای تصمیمات جدیدی اتخاذ شد که 
به زودی پس از تصویب نهایی در ستاد 

ملی کرونا ابالغ می شود.
وی ابراز داشت: خوشــبختانه به حدود 

دو میلیــون نفر ریزش اشــتغال کمک 
شــد و حدود یک میلیــون و ۱۰۰ هزار 
نفر از این ها بازگشــت به کار داشتند و 
در حــوزه بیمه بیکاری حدود ۷۳۰ هزار 
نفر مشمول این برنامه اختصاصی دوره 
کرونا شــدند و بخشــی از این ها حدود 
۲۵۰ هزار نفر همچنان مشمول دریافت 
بیمه بیــکاری هســتند و نیازمند منابع 

جدیدی هستند.
تامین  کرد: ســازمان  بیــان  منصوری 
اجتماعی کوشش می کند و این افراد چه 
در دوران کرونا پوشش داده شدند و چه 
دوره بعد از آن دوره پوشــش چند ماهه 
و همچنان تحت پوشش هستند و برای 
ســال ۱۴۰۰ هم برنامه این اســت که 
حمایت از کسب و کار و تثبیت اشتغال و 
بازگشت کسانی که بیکار شده اند ادامه 
پیدا کند و برگردیم به حالتی که ما قبل 

کرونا داشتیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تاکیــد کرد: ما برنامه هــای مختلفی را 
پیش بینی کرده ایم تا این روند که منجر 
به رکود در اقتصاد شد و معموال در این 
زمان ها رکود در طرف تقاضا را داریم و 
مصرف کاهش پیدا می کند اما به دالیل 
طوالنی شدن این دوره در طرف عرضه 
اقتصاد یعنی پروژه بنگاه های کســب و 
کار می خواهیم دچار صدمه، توقف کار و 
کاهش و توقف فعالیت شده اند و تمرکز 
اصلی امسال این اســت که هم طرف 
عرضه اقتصاد یعنی بنگاهای کســب و 
کار و شــرکت ها به فعالیتشان برگردند 
و هم بتوانیم شاغلینی که بیکار شده اند 
تصریح  کنند.وی  مراجعت  اشــتغال  به 
کرد: متاسفانه یک رقم قابل توجهی از 
بازار کار کال خارج شــدند و از جمعیت 
فعال ما کاسته شد و به جمعیت غیرفعال 
اضافه شدند و کسانی که شاغل یا بیکار 
بودند االن نه بیکار محســوب می شوند 
و نه شــاغل و از بازار کار خارج شــدند 

و کوشــش اصلی ما این اســت که در 
برنامه هایــی کــه برای ۱۴۰۰ اســت 
بودجه این سال را جهت می دهیم برای 
تثبیت اشتغال  بازگشــت و همین طور 
و کســانی که از بازار کار خارج شده اند 

بتوانند بازگشت به کار داشته باشند.
منصوری همچنین در مورد نرخ بیکاری 

در کشــور هم گفت: نــرخ بیکاری در 
شــرایط فعلی نماینــده وضعیت دقیق 
شــرایط اشتغال کشــور نیست و وقتی 
جمعیت فعال کاهش پیدا می کند خود به 
خود نــرخ بیکاری عدد آن پایین می آید 
بنابــر این نظر ما این اســت که در این 
شــرایط ما هم نسبت اشــتغال را بینیم 

هم نرخ بیــکاری را همزمان و جمعیت 
شاغالن را هم ببینیم که خوشبختانه در 
سال های گذشته علی رغم همه فشارها 
ما ســالیانه به صــورت میانگین حدود 
۵۵۱ هزار نفر ایجاد اشــتغال در کشور 
داشته ایم.معاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی افزود: ما در یک زمان مواجه 

شدیم با رکود حاصل از کرونا که اضافه 
شد به موضوع تحریم و این موجب شد 
کــه به جمعیت غیرفعال کشــور اضافه 
شود و در این شــرایط که بگوییم نرخ 
بیکاری چند اســت بایــد بگوییم تک 
رقمی است و واقعا هم همین طور بوده 

و این نماینده شرایط کل کشور نیست
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