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سال بیست و نهم
شماره ۷619

روحانی در مراسم افتتاح طرحهای ملی:

دولت را با رشد اقتصادی مثبت  ۳.۶درصد تحویل میدهیم

رییسجمهور اعالم کرد :سال گذشته بیش از هفت درصد رشد
صنعتی داشــتیم در حالی که بسیاری از کشورها ،سال گذشته
رشد اقتصادی منفی داشتند و رشد اقتصادی جهان نیز منفی سه
بود اما ایران در سال  ۹۹رشد اقتصادی مثبت  ۳.۶درصد داشت.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم والمسلمین «حسن روحانی»
ح طرحهای ملی با بیان اینکه مردم سختیهای
در مراســم افتتا 
زیادی کشــیدند ،افزود :بیش از  ۹درصد رشد صنعتی در سه
ماهه چهارم ســال گذشته را شــاهد بودیم ،همچنین بیش از
هفت درصد رشد صنعتی داشتیم که موجب مثبت شدن رشد
اقتصادی ما در سال  ۹۹شد.
وی ادامه داد :این مســائل کمتر گفته میشود .فکر میکنند اگر
این مســائل را بگویند ،به نفع دولت است در حالی که به نفع
نظام اســت .در بسیاری از کشورها رشد اقتصادی منفی بود و
رشــد اقتصادی جهان نیز منفی ســه بود اما در سال  ۹۹رشد
اقتصادی مثبت  ۳.۶درصد داشتیم.
روحانی با بیان اینکه خیلی دوست داشتم دولت را با رشد منفی
به دولت بعدی تحویل ندهیم ،گفت :اکنون دولت را با رشــد
اقتصادی مثبت  ۳.۶درصد تحویــل میدهیم .در حالی دولت
را تحویل میدهیم که تخت آیسییو ،دو برابر شده است و با
تالشهای زیادی که انجام میشود ۱۴ ،هزار تخت بیمارستانی
اضافه میشود که در تاریخ کشور ما بیسابقه است.
رییسجمهور بــا تقدیر و قدردانی از صبــر و مقاومت مردم
ایران در برابر تحریمها و مشــکالت تصریح کرد :مردم صبر و
مقاومت کردند و ســختی زیادی کشیدند .من دیروز در دولت
گفتم حقوق کارمندان را در این هشــت سال ۵.۵ ،برابر کردیم
و حقوق بازنشستگان هفت برابر شد اما این کافی نبوده است.
مــن میفهم کرونا یک میلیون و  ۱۰۰هــزار نفر را بیکار کرد.
یک میلیون بیکار یعنی چند میلیون نفر را در مشقت قرار داد.
جنگ اقتصادی ،خشکسالی و یک سال سیل مردم را در مشقت
قرار داد.
زنجیره تولید فوالد در دولتهای یازدهم
و دوازدهم تکمیل شد
رییسجمهور تاکید کرد :بسیار خوشحالم در دولتهای یازدهم
و دوازدهم تالش شــد ،زنجیره تولید فوالد کامل شود .بحث
خامفروشی که مطرح میشود ،کنسانتره داشته باشیم ولی گندله
را نداشته باشــیم ،مقصد نهایی یعنی شمش فوالد را نخواهیم
داشت و مجبور به صادرات سنگ آهن میشویم.
روحانی افزود :بسیار خوشحالیم هفتاد و هفتمین پنجشنبه افتتاح
امروز را داشتیم .امروز ،روز صنعت و معدن است و افتتاحهای
امروز نیز در همیــن چارچوب بود .معادن یکی از نعمتهای
خدادادی است که در اختیار مردم داده شده است.
وی با اشــاره به اقدامات بزرگی که در کشور در حوزه صنعت
و معدن انجام شده اســت ،گفت :در معادن و صنایع کنار آن،
کار بسیار بزرگی در کشور انجام میشود؛ هم از لحاظ اشتغال،
هم از لحاظ درآمدزایی ،هم از لحاظ رفع نیازهای کشور و هم
از لحــاظ صادرات .وقتی در زمینه فوالد نگاه میکنیم ،واردات
قابل مالحظهای در زمینه فوالد داشتیم ولی امروز به خودکفایی
رسیدیم.
رییسجمهور ادامه داد :ما امروز نیازمندیهای داخل را رفع و
صادر میکنیم .اینکه در زمینه فوالد دهمین کشــور و در مس

جهاناقتصاد

هفتمین کشور در دنیا هستیم ،جای افتخار است .این زحمات
مدیران و مهندســان ما اســت که این ظرفیتها را به بالفعل
میکنند و سنگ از زیرزمین استخراج میشود و به زنجیره فوالد
تبدیل میشود.
روحانی با ابراز خوشــحالی از تکمیل زنجیره تولید فوالد در
دولتهای یازدهم و دوازدهم تصریح کرد :بســیار خوشحالم
در دولتهــای یازدهم و دوازدهم تالش شــد ،زنجیره تولید
فوالد کامل شود .بحث خامفروشی که مطرح میشود ،کنسانتره
داشته باشــیم ،ولی گندله را نداشته باشیم ،مقصد نهایی یعنی
شمش فوالد را نخواهیم داشــت و مجبور به صادرات سنگ
آهن میشویم .چه قدر تفاوت است بین صادرات سنگ آهن تا
شمش آهن .چه ارزش افزودهای را این زنجیره ایجاد میکند.
وی با یادآوری افتتاحهای امروز در زمینه فوالد خاطرنشان کرد:
یکی از کارهای مهم این است که این زنجیره کامل شد .بسیاری
از طرحهایی که امروز افتتاح شد ،زنجیره قبلی را در همان استان
یا استان مجاور تکمیل میکرد .گاهی یک شرکت همه زنجیره
را دارد یا در یک استان این زنجیره وجود دارد.
رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به طرحهای آبرسانی از خلیج
فارس به مرکز کشور ابراز داشت :بحثهای زیادی بود که این
سنگ آهن را استخراج کنیم و در همان جا فرایند تولید فوالد
انجام شود یا در جنوب و لبه آب این زنجیره انجام شود .مسئله
آب بود که آیا صرفه دارد آب ببریم یا سنگ را ببریم.
ساالنه  ۵۹۰میلیون تن از معادن استخراج میشود
روحانی افزود :همه شــرکتهای معدنی بــار آن را به دوش
گرفتند و آب از جنوب شیرینســازی شد ،از طریق لولهها به
مرکز کشور آمد و دو اســتان به این آب شیرینسازی شده از
خلیج فارس متصل اســت .کار بسیار بزرگی هم برای توسعه
کشور و هم در مسیر راه ،هم برای آب آشامیدنی مردم و هم در

چهارسویسیاست
جان باختگان کرونا به نیمه های  84هزار تن رسید

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :با فوت  ۱۲۷نفر دیگر از هموطنان مبتال
به کووید ، ۱۹تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به  ۸۴هزار و  ۵۱۶نفر رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه ای اعالم
کرد :از روز پنج شنبه تا روز جمعه (یازدهم تیر  )۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۱۳هزار و  ۸۳۶بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد که هزار و  ۵۶۱نفر از آنها
بستری شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳میلیون و  ۲۳۲هزار و  ۶۹۶نفر رسید.
وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود :تاکنون  ۲میلیون  ۹۰۲هزار و  ۱۴۰نفر از بیماران ،بهبود
یافته یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .سه هزار و  ۱۹۶نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹نیز در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و  ۲۳میلیون و  ۸۰۶هزار و
 ۴۵۲آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وزارت بهداشــت همچنین اعالم کرد :تاکنون چهار میلیــون و  ۴۴۷هزار و  ۲۸نفر دوز اول
واکسن کرونا و یک میلیون  ۷۵۴هزار و  ۵۴۵نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شده
اند .مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۶میلیون و  ۲۰۱هزار و  ۵۷۳دوز رسید.در
حال حاضر  ۶۳شــهر کشور در وضعیت قرمز ۱۸۴ ،شهر در وضعیت نارنجی ۲۰۱ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.
کارشناس مسائل بین الملل:

طالبان حتی در صورت پیروزی ،افغانستان
را وارد فاز جدید بیثباتی میکند

کارشناس سیاست خارجی گفت :با توجه به اینکه طالبان یکدست نیست ،این گروه حتی اگر
امروز پیروزیهایی بدست بیاورد ،ممکن است در آینده اختالف پیدا کرده و افغانستان را وارد
فاز جدید بیثباتی کند.
شــعیب بهمن در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا ،سیاست رسمی و اصولی جمهوری
اســامی ایران در افغانستان را ارتباط با دولت مرکزی عنوان کرد و گفت :جمهوری اسالمی
معتقد است که گروهها و جریانهای سیاسی مثل طالبان اگر بخواهند در ساختار قدرت حضور
داشته باشند باید با دولت مرکزی به توافق رسیده و از این طریق وارد ساختار سیاسی شوند.
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه افغانستان در سالهای گذشته درگیر بحرانهای
متعدد چون جنگهای داخلی ،گرایشهای تندروانه مذهبی ،حضور گروههای تروریســی،
تجاوز و اشغالگری بوده است ،گفت :مساله دولت افغانستان و طالبان باید از مسیر گفت و گو
حل شودو جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه خواهان تشدید درگیری و ناامنی در افغانستان
از طرف طالبان یا هر گروه دیگری نیست.
بهمن با اشاره به پیش زمینههای بحران در افغانستان و مداخله بازیگران خارجی گفت :افزایش
تنش در افغانستان نه فقط امنیت این کشور حتی منطقه را به چالش می کشد.
وی ادامه داد :این تنشها به ویژه با توجه به هم نژادی و همزبانی با مردم افغانستان با ایران می
تواند تهدیدهای متعددی از قبیل سرازیر شدن سیل آوارگان و پناهندگان به مرزهای ایران را
داشته باشد کما اینکه در گذشته هم بارها این اتفاق افتاده است.
وی خاطرنشان کرد :هرگاه افغانستان درگیر بحران امنیتی شده است ،خواه ناخواه ایران میزبان
ی شدن وضعیت افغانستان
آوارگان این کشور بوده است .بنابراین ایران هیچ سودی از بحران 
نمیبرد و به دنبال آن هم نیســت که ساختار سیاسی این کشور از روشهای خشونت آمیز
تغییرکند.
بهمن اضافه کرد :ایران معتقد است که اگر طالبان تمایل به حضور در قدرت دارد ،باید مشارکت
سیاسی خود را از طریق مذاکره و صندوقهای رای داشته باشد و بتواند به عنوان یک جریان و
حزب سیاسی در ساختار قدرت این کشور مشارکت داشته باشد.
بهمن با تاکید بر اینکه طالبان تنها بازیگر داخلی که بخواهد و بتواند فضا را به سمت ناامنی
یا افزایش خشــونت ببرد ،نیست ،گفت:اگر شرایط افغانستان ملتهب شود ،گروههای تندرو،
تکفیری و تروریســتی میتوانند در این کشور جوالن دهند و افغانستان را وارد یک مرحله
عمیقی از بحرانهای سیاسی و امنیتی کنند.
وی درباره علل پیشروی طالبان و ناتوانی دولت افغانستان در دفاع از مناطق تحت کنترل خود
گفت :این امر به تحوالت  ۲۰سال گذشته این کشور و زمانی مرتبط است ک ه آمریکاییها به
افغانستان حمله کردند .آمریکا در حالی از این کشور خارج میشود در ۲۰سال گذشته هیچ
اقدام جدی برای آموزش و تجهیز نیروهای نظامی افغانستان انجام نداده و به سایر کشورها هم
اجازه نداده این پروسه را پیش ببرند.

مسیر صنعت و هم حمل و نقل انجام شد.
وی حرکت انجام شــده در هشت ســال گذشته برای توسعه
معادن و صنایع معدنی را بسیار خوب دانست و بیان کرد :معادن
بسیاری به افرادی واگذار شده بود که نه خودشان کار میکردند
و آن را آزاد میکردند .در دولت تالش زیادی شد و این معادن
آزاد شدند.
رییسجمهور با بیان اینکه یکی از منابع بزرگ برای اشــتغال،
معادن اســت ،یادآور شد :معادن زیادی در کشور در زمینههای
مختلف وجود دارد .معادن ما وسیع است .در سال  ۵۹۰میلیون
تن از این معادن استخراج میشود که نعمت بزرگی است .در
اســتخراج آنها و زنجیرهای که به همراه دارد ،اشــتغال زیادی
وجود دارد.
در هشت سال گذشته ،به اندازه کل تاریخ ایران اکتشاف
انجام شده است
به گفته روحانی ،در زمینه اکتشاف کار عظیمی انجام گرفت .در
هشت سال گذشته ،به اندازه کل تاریخ ایران اکتشاف انجام شده
است که البته همه این اکتشافات باید راستیآزمایی شود ،عیار
آن را سنجیده و دید آیا استخراج از آنها صرفه دارد.
وی با اشــاره به جنگ اقتصادی ایــاالت متحده علیه ایران در
طول سه سال گذشته عنوان کرد :در دوران جنگ اقتصادی که
میخواستند ما را محاصره کرده و اقتصاد کشور را نابود کنند،
اگر بخش خصوصی و مردم به میدان نیامده بودند ،علیالظاهر
درســت پیشبینی کردند چون ما به چهل ،پنجاه میلیارد دالر
در ســال پول نیازمندیم تا منابع اولیه را وارد کشور کنیم .اینها
میگفتنــد وقتی فروش نفت را قطع کنیم ،ایران دیگر درآمدی
ندارد.
رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به ذهنیت موجود نسبت به
واردات در اکثریــت جامعه گفت :واردات در ذهن مردم منفی

است .واردات محصول ســاخته شده در ایران ،منفی است اما
برای مواد اولیهای که به آن نیاز داریم ،تجهیزاتی که الزم است
و مواد اولیه برای دارو و ،...واردات ضروری اســت .بخشی از
کاالهای اساسی در کشور تولید و بخشی از خارج وارد میشود؛
به ویژه امسال که خشکسالی بینظیری در  ۵۰سال اخیر بود.
آمریکاییها میخواستند در کشور قطحی ایجاد کنند اما
نتوانستند
روحانی با اشاره به نقشه دولت ترامپ برای ایران اظهار داشت:
میگفتند وقتی ایران کاالیی را وارد نکند ،قحطی میشود و آن
وقت مردم بیرون میآیند و نظام ساقط میشود .البته آمریکاییها
عقــل زیادی ندارند ولی با همین عقل کم طراحی کرده بودند
توسط ترامپ ،بولتون و پمپئو و افرادی رذلی که در صدر امور
بودند.
وی با طرح این ســوال که آمریکا چگونه در اجرای نقشــهای
موفق نشد ،اضافه کرد :دلیل عدم موفقیت آمریکا این بود که ما
صادرات کاالهای دیگر را جایگزین صادرات نفت کردیم .بازار
ما پر از جنس بود ،قحطی وجود نداشت البته گرانی بود .جنگ
اقتصادی که ترامپ وارد کرد ،فشار زیادی به مردم از نظر قیمت
و تورم وارد کرد ولی در خود محصول که میخواستند قطحی
درست کنند ،اشتغال ایجاد نشود ،بیکاری گسترده باشد ،موفق
نشده و نتوانستند.
رییسجمهور اضافــه کرد :به جای نفتی کــه تحریم کردند،
جایگزین ایجاد کردیم .در زمینه گاز ،محصول بیشتری به دست
آوردیم .از  ۶۴۰میلیون مترمکعب گاز به هزار و خردهای میلیون
مترمکعب گاز در روز رسیدیم که دیگر الزم به وارد کردن گاز
نشد و حتی بخشی از آن را هم صادر کردیم.
 ۱۱۰میلیون لیتر بنزین در روز تولید میکنیم
روحانــی با بیان اینکه در فرآوردهها ،محصــول را باال بردیم،
خاطرنشــان کرد :قبل از دولت یازدهم بنزین را وارد میکردیم
و مقداری هم بنزین پتروشیمی تولید میشد که بسیار آلوده بود
ولی در تولید بنزین خودکفا شدیم .االن به تولید  ۱۱۰میلیون لیتر
بنزین در روز رسیدیم که دو برابر شده است.
**صادرات و واردات ما ترازش مثبت است
روحانی با بیان اینکه در سه ماه ابتدای امسال صادرات و واردات
ما چقدر بوده اســت ،خاطرنشان کرد :اینکه مردم میگویند به
داخل توجه داشته باشیم ،درست است اما بدون توجه به خارج
هم غلط است .این همان مسئلهای است که مقام معظم رهبری
در مــورد اقتصاد مقاومتی گفتند که ما باید درونزا باشــیم اما
بیروننگر هم باشیم ۱۰ .میلیارد و  ۲۱۳میلیون دالر جنس وارد
کردیم و در همین ســه ماه ۱۰ ،و  ۶۸۹میلیون کاال صادر؛ یعنی
صادرات و واردات ما ترازش مثبت است.
وی با بیان اینکه در سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه پارسال،
 ۶۹.۲درصد صادرات ما افزایش یافته اســت ،ابراز داشت :این
آمارهــا برای ایران و ملت ایران افتخارآمیز اســت .این ضربه
بزرگی به دشمنان ماست .چرا کسانی که این فشارها را ایجاد
کردند ،امروز به وین آمدند و اصرار دارند مســائل حل شود،
چون دیدند ایران قوی است و شکست نمیخورد.
رییس دولت تدبیر و امید در پایان ،از مردم ایران ،مهندســان،
صنعتگران و معدنکاران کشور و همه کسانی مکه در سه سال و
نیم گذشته استقاومت کردند ،تشکر و قدردانی کرد.

مسکو:

آمریکا با اجرای تعهدات کامل خود به برجام بازگردد
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روســیه اعالم کرد که بازگشت آمریکا به
برجام باید به معنای احیای کامل تعهدات واشنگتن در قبال این توافق و قطعنامه
شورای امنیت باشد.
به گزارش ایرنا ،الوروف روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عبداللطیف
رشید الزیانی وزیر خارجه بحرین گفت :پیشرفت در مذاکرات برجام قابل توجه
بوده است ،بر سر موارد بسیاری توافق صورت گرفته است.وی افزود :اما هنوز
در همه موارد توافق بدست نیامده است.الوروف گفت غرب در تالش است از
اوضاع پیرامون برجام استفاده کند تا توافق را تغییر و آن را به شکلی تغییر یافته
به ایران تحمیل کند.
**طرح امنیتی خلیج فارس را بروز می کنیم
الوروف گفت :دوســتان ما به ابتکار روسیه در مورد طرح امنیت جمعی منطقه
خلیج فارس عالقه نشــان می دهند.وی افــزود :با توجه به رویدادهای اخیر بر
نسخه نوسازی شــده طرح امنیت خلیج فارس کار می کنیم و برای ارائه آن به
طرف های عالقه مند آماده خواهیم شد .روسیه روز هشتم مرداد ماه سال 1398
در نامه ای به شورای امنیت ،طرح خود را برای تامین امنیت خلیج فارس را به
این شورا و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.
روسیه در نامه خود به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد که
برای رفع بحران در منطقه خلیج فارس نیاز به اقدامات گسترده است.
در نامه روســیه بر لزوم ایجاد سیستم امنیتی در خلیج فارس که در آن رایزنی
کشــورهای منطقه و نیز برخی کشــورهای خارج از آن پیش بینی شده است،
تاکید شد.
میخائیل بوگدانف نماینده رئیس جمهوری روســیه در امور خاورمیانه نیز طی
مراســمی در وزارت خارجه روسیه با حضور نمایندگانی از کشورهای منطقه
خلیج فارس از جمله ایران ،کشورهای عربی ،اتحادیه عرب و پنج عضو دائمی
شورای امنیت از این طرح رونمایی کرد.
در این طرح بر قبول تعهدات متقابل ،شــفافیت در حوزه نظامی (گفت وگو در
مورد دکترینهای نظامی ،جلسات منطقهای وزرای دفاع ،ایجاد خطوط داغ ،تبادل
اعالنهــای اولیه در مورد برگزاری رزمایشهــای نظامی و پرواز هوایی ،تبادل
ناظران ،خارج ساختن دائمی گروههای فراملی ،تبادل اطالعات در مورد خرید
تسلیحات و نیروهای مسلح) تاکید شده است.

در طرح امنیت گروهی خلیج فارس گفته شده بود :تأمین امنیت در خلیج فارس
یکی از مهمترین مســائل حال حاضر جهان است و تحوالت نظامی و سیاسی
ســالهای گذشته در خاورمیانه و شــمال آفریقا ،باعث رشد سریع تهدیدهای
تروریســتی در این بخش از جهان که ذخایر زیادی از منابع هیدروکربنی در آن
وجود دارد ،شده است و عواقب فاجعه باری برای اقتصاد جهانی و به ویژه امنیت
انرژی به همراه دارد.
الوروف این را نیز گفت که کشــورش بزودی طرح نوســازی شده خود برای
امنیت خلیج فارس را ارائه می کند.
زاخارووا ســخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز روز گذشته اعالم کرده بود که
آمریکا هنوز هیچ گام عملی برای تغییر سیاست دوره پیشین خود در قبال ایران
و احیای برجام انجام نداده است.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشــان کرد :راز بقا و حفظ موجودیت
برجام در این است که این توافق ها جایگزین منطقی دیگری ندارد و بدون آن
تدابیر امنیتی آسیب پذیرتر می شوند.
به گزارش ایرنا مذاکرات برجام پس از  ۶دور گفتوگوهای فشرده و مستمر در
وین ،به مراحل پایانی نزدیک شده است.
در آخرین نشســت کمیسیون مشــترک برجام در وین که هفته گذشته برگزار
شد ،هیات ها ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت های صورت گرفته برای احیای
برجام ،بار دیگر بر عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفتوگوها با هدف
یافتن راه حلهایی برای چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشــده اند تاکید
کردند.
در پایان این نشست ،هیاتها برای کسب دستورالعملهای سیاسی درباره مسائل
باقیمانده راهی پایتختها شدند تا برای دور هفتم مذاکرات آماده شوند.
یک مقام آمریکایی در آســتانه دور هفتم مذاکرات وین اعالم کرد واشنگتن به
بازگشــت دو طرفه آمریکا و ایران به برجام متعهد است" .جالینا پورتر" معاون
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری تلفنی به خبرنگاران گفته
است همانگونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه گفته است ،ما متعهد به بازگشت
دو طرفه آمریکا و ایران به برجام هستیم.
این مقام آمریکایی افزود :رابرت مالی نماینده ویژه ما در امور ایران در واشنگتن
پس از بازگشت از دور ششم مذاکرات (وین) در حال رایزنی است.

روسیه:

تنها راه خروج از بن بست افغانستان ایجاد دولت ائتالفی است
ضمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اعالم کرد که
تنها راه برون رفت از بن بست افغانستان ایجاد دولت ائتالفی در این کشور است.
به گزارش ایرنا ،کابولوف روز جمعه به خبرگزاری ریانووستی گفت :تنها راه ممکن
برای برون رفت از بن بست در حل و فصل مسائل افغانستان ایجاد دولت ائتالفی با
مشارکت همه نیروها از جمله گروه طالبان است.
مقام روس گفت :خروج نیروهای آمریکا از افغانستان نباید به انتقال زیرساخت های
نظامی ناتو به آسیای مرکزی تبدیل شود.
وی افزود :چنین پیامی را در سطوح مختلف به واشنگتن ارسال کرده ایم و امیدوارم
این پیام ما مورد توجه قرار گیرد.
نماینده رئیس جمهوری روســیه در امور افغانســتان احتمال برگزاری دور بعدی
گفتگوهای روســیه ،آمریکا ،چین و پاکســتان درباره افغانستان در آینده نزدیک را
نیز بعید ندانست.
مقامهای روس در هفته های اخیر با آغاز خروج نیروهای امریکا از افغانستان ،نسبت
به تشدید فعالیت های تروریست ها در این کشور و خطر آن برای کشورهای آسیای
مرکزی هشدار داده اند.
نماینده ویژه رئیس جمهوری روســیه در امور افغانستان به تازگی اعالم کرد که در
تاجیکستان و ازبکستان هیچ پایگاه نظامی مستقر نخواهد شد.

سرمقاله

لبان تشنه وطن
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

در اندیشه ایرانیان درباره آفرینش جهان ،اهورا مزدا مادر حیات است و برای از بین بردن ظلمت با
پنج فرزند خویش آب ،آتش ،هوا ،باد و روشنایی برای جنگ با اهریمن فرود میآید .بدینترتیب
در ایران آب همیشه از تقدس و اهمیت خاصی برخوردار بودهاست.
نیاکان ما نیز تالش نکردند محیطزیست خود را تغییر دهند بلکه با آن کنار آمده و سازگار شدند.
در دوران معاصر همیشــه آثار کمآبی در سیمای این سرزمین مشهود بوده و هیچگاه خاک مرز
پُرگهرمان ســیراب نبوده است .بههمین دلیل آثار کمآبی همیشه در چهره فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی کشور نمایان بودهاست .بدین ترتیب انتظار میرفت نسل فعلی با آگاهی از این واقعیات
تاریخی ،آب را ذیقیمت دانسته و جرعهای برای نسلهای آینده به ارمغان گذارد .متاسفانه چنین
نیست و بهنظر میرسد نسلهای آینده سرابی بیش از ما به ارث نخواهند برد و امروز شاهد آنیم
که در قالب توســعه به شکلی نامتوازن و خارج از توان اکولوژیک سرزمین در ستیز با طبیعت
قرار گرفتهایم.
اما چرا چنین است؟ بهرغم تشنگی شدیدی که پیش رو داریم توده مردم از عمق این بحران اطالع
کافی ندارند .کودکان و نوجوانان ما در فضایی رشد میکنند که دیوارهای آنرا شعارهای دلفریبی
چون «ایران کشوری سرشار از منابع طبیعی است» پُر کرده است .چنین شعارهایی مصرفگرایی
را تقویت میکند .درحالی که در ژاپن به کودکان میآموزند که کشورشان با کمبود منابع روبروست
و باید در استفاده از منابع صرفهجویی کنند .آنها بهخوبی با این اصل اکوفیزیولوژیک آشنایند که
کارایی و مصرفآب و عناصر غذایی در گیاهان در شرایطی که گیاه با کمبود آنها مواجه است
بیشتر میشود .لذا مشکل ما در نحوه استفاده از آب بیشتر فرهنگی است تا فنی .باید بحرانی بودن
مساله آب را به جامعه منتقل کنیم و از سیاسی شدن آن نهراسیم.
در قرن بیســتم جمعیت جهان 4برابر ولی مصرف آب 9برابر شدهاســت و بدین ترتیب فشار
جمعیت برمقدار آب موجود به طور چشــمگیری افزایش یافته اســت .آمار مربوط به مصرف
آب در اروپا نشــان میدهد که  %30به بخش کشــاورزی %59 ،صنعت و  %11به آب شرب
اختصاص دارد درحالیکه درایران این ارقام به ترتیب 2 ،90و  8درصد است .بدین ترتیب %90
آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی سنتی و غیراستاندارد هدر رفته و مشکل اصلی بهرهوری
پایین در این بخش است.
متوسط بارندگی ساالنه در جهان  860میلیمتر و در ایران  240میلیمتر یعنی تنها  %28متوسط
جهان اســت و توزیع مکانی آن نیز بسیار نامناسب است بهطوریکه نیمی از کشور از  %24و
نیم دیگر از  %76بارش بهرهمند میگردد ،بارزترین وجه شرایط آب در کشور ضعف مدیریت
و برنامهریزی است .از یک طرف شاهد آنیم که کشاورزی کوچکترین بخش اقتصاد بوده و تنها
 %8.3از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و از طرف دیگر  %90آب کشور
در این بخش مصرف میشود ،مسئولین بخش کشاورزی باید به فکر دگرگونی بنیادین و تدوین
نقشه راه با مشارکت صاحبنظران برای ایجاد پایداری در نوسانات اقلیمی پیش رو باشند.
آن قدر از بحران آب غافلیم که وزیرمان وعده افزایش  5میلیون تن محصول داده و قرار بود در
سال جاری  3میلیون تن گندم دیم بهعمل آید .ولی تقدیر در کمین بود و شرایط بهگونهای رقم
خورد که دامهای گرسنه بر دیمزارها میچرند .نهضت خودکفایی غذایی غیرمنطقی و غیرعلمی
زیستبوم را در مرحله فروپاشی آبی قرار داده و برنامه اعالم شده مبنی بر افزایش  30درصدی
محصوالت کشــاورزی و همزمان کاهش  30درصدی مصرف آب ظرف  4سال نیز غیرواقعی
بوده و شعاری بیش نیست .البته در مناطق کمآب هم میتوان به کشاورزی پرداخت لیکن این امر
نیازمند حکمرانی هوشمندانه است که از برتری ژنتیکی ،روش آبیاری ،فناوری ،مدیریت ،اقتصاد
مقیاس ،سرمایهگذاری همه و همه بهره گیرد .نگاه فنساالرانه به آب در چند دهه اخیر به فرهنگ
تبدیل شده و نتیجه آن افزایش  30برابری تعداد سدها از اول انقالب است .با ساختن  40سد بر
روی  14رودخانهای که به دریاچه ارومیه میریزند موفق شدیم آن را بخشکانیم! به عبارت دیگر
مدیریت منابع آب زیرزمینی را که  %57کل آب کشور را تامین میکند رها کرده و با ساختن سد،
تصرف حریم رودخانه و بسیاری موارد مشابه دلمان را خوش کردهایم که آبهای روان را مدیریت
میکنیم .در ادامه روشهای غیرعلمی بحث منابع عظیم آبهای ژرف را پیش میکشیم و این پیام
را به ملت میدهیم که نگران نبوده و آب را ِول کنند ،درحالیکه متخصصین منابع آب کشور با
دیده تردید به آن مینگرند.
وقت آن رسیده که حقایق وضعیت آب کشور را قبول کرده و برای آن برنامهریزی کنیم .قبول
کنیم که در  %28کشور میزان بارندگی ساالنه کمتر از  100میلیمتر است ،ریزش  %40باران در
فصول غیر زراعی است ،بهرغم داشتن حدود  % 1/1جمعیت و خشکی جهان سهم ما از بارش
جهان تنها 36صدم  %است و باالخره قبول کنیم که در پی چهاردهه ِول کردن و ِگل کردن آب،
کار را به جایی رســاندهایم که ساالنه حدود 11میلیارد متر مکعب اضافه برداشت آب از منابع
زیرزمینی داریم.
در بعد اجتماعی نیز باید چشمانمان را به این واقعیت بگشاییم که نزاعهای منطقهای بر سر آب
از هماکنون آغاز شده و امنیت کشور را به چالش جدی کشیده است .باور کنیم که دیمکاری با
دیمیکاری متفاوت است .بهرغم محدودیتهای شدید در منابع آب برای تولید یک کیلو برنج
 ،3420گندم 1350و هندوانه  500لیتر آب مصرف میکنیم .طبق آمار منتشر شده طی سه دهه
 30میلیارد دالر پسته صاد ر شده است ولی ارزش آب مصرفی برای تولید آن  80میلیارد برآورد
میشود .چهکسی باید این زیان  50میلیارد دالری را بپردازد؟ اصل موضوع اینجاست که آب را
ملت تامین کرده و ارز ناشی از صادرات پسته به جیب بخشی کوچک و خاص از جامعه رفته
است!
چه باید کرد؟ با توجه به سهم پایین کشاورزی در اقتصاد ملی باید به ایجاد نظام جامع مدیریت
آب در کل زنجیره از تولید تا مصرف همت گمارد .باید این فرهنگ را جا انداخت که خودکفایی
در بخش کشاورزی از ابتدا سیاستی غیرواقعی و غیرمنطقی بوده و نمیتوان بار بخش قابل توجهی
از تولید ناخالص داخلی را بر دوش کشاورزی انداخت .باید به خرید آب مجازی روی آوریم
و عادت دیرینه خود را مبنی بر کشت برنج ،هندوانه و بسیاری اقالم دیگر کنار گذاشته و به این
واقعیت برسیم که با واردات این اقالم در واقع به مقادیر قابل توجهی آب مجازی دست یافتهایم.
ضروریست آب از کاالیی عام به متاعی خاص و با ارزش تبدیل شده و از نظر فرهنگی و ذهنی
واحد آن از مترمکعب و لیتر به قطره تبدیل شود .باید مفهوم فضای سبز را تغییر داده و چشمانمان
را به بوتههای زیبای کویری عادت دهیم.
بدون تردید این همه و بسیاری بایدهای دیگر در سایه تدبیر و با برنامهریزی منطقی میسر است
و آنچه میطلبد عزم ملی و اراده استوار است .در غیر این صورت استقالل کشور را به باد داده
و چیزی برای نسلهای بعد این مرز پرگهر به ارث نخواهیم گذاشت .بیایید آب را ِول نکنیم.

شناسنامه

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول :سعیدتقیپورچنگیز
• سردبیر :مهدی زاهدی
• مدیرامور اجرایی و مالی :الهام معظمی گودرزی • مدیر بازرگانی :ملیحه مکرمی
•هیئت تحریریه :علی شفائی • مرتضی ابراهیمی • مهناز اسماعیلی • گلناز پرتوی مهر
•گرافیک و صفحه آرائی  :عطیه نوبخت
•عکاس  :مسعود روستا
•مدیر فناوری اطالعات  :مریم قجر
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
021-88822910
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
•چاپخانه :چاپ صمیم •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،جاده مخصوص کیلومتر  ،۹شرکت عالءالدین ،پالک  ،۲۰۳سوله چاپ صمیم •پخش
سراسری :احمد جراری •تلفن44533725 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات
کشور» است.
• روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور با کسب  61/34امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی
کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست یابد.
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
• توییترhttps://twitter.com/jahaneco:
• اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneco :
• تلگرامhttps://telegram.me/jahaneghtesad :
• فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneco :
• آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
• یوتیوبhttps://youtube.com/channel/jahaneco :
http://www.rgs.org.ir
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

به گزارش ایرنا ،ضمیر کابولوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوستیا اظهار داشت:
اوال در تماس ها با شــرکای تاجیکستانی و ازبکستانی به این نتیجه رسیده ایم که
آمریکا هیچ درخواستی از این کشورها برای استقرار پایگاه نظامی نکرده است.
وی افزود :ثانیا اعالم کرده اند که چنین اقدامی ناممکن است .به همین خاطر نیازی
به مقابله و مخالفت با چنین اقدامی را نمی بینیم.

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت در همه جنبهها و ابعاد زندگی
اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع
تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه
رسیدن به هدف مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد .دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش
عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست .متن کامل
منشور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در سه محور حقوق ،خط قرمزها ،و رویهها تنظیم شده ،و در  16بند در آدرس http://
 jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

