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ایران از محورهای رایزنی وزیر خارجه آمریکا در هند و کویت

یکشنبه3مرداد  - 1400شماره1120

یادداشت
بیدولتی یا بد دولتی؟
علیرضا مهری
روایتی از هوش و استعداد دولت روحانی در مدیریت
کشور ،بسیاری معتقدند کشــور در سالهای گذشته در
وضعیت بیدولتی قرار داشته اســت .مردم با وقوع هر
بحران و چالش هیچ اثری از برنامهریزی و تالش دولت
برای مقابله با بحران نمیدیدند .تنهــا نیروهایی که در
صحنه مشــاهده میشــدند نیروهای مردمی و جهادی
بودند .این نبود دولت فقط در یک حوزه نبود ،عمال در
همهی حوزهها شــاهد بروز بحران مدیریت بودیم .این
از کار افتادگی اجزای مختلــف دولت به خاطر اختالل
سیستم مدیریت دولت است .در واقع دولت مثل بدنی که
مغزش از کار افتاده است و اندامها از مغز فرمان دریافت
نمیکنند .اما آیا مغز دولت روحانی از کار افتاده بود؟
بررســی اجزای دولت نشــان میدهد که درست است
دولت در بحران و مشکالت بیعمل است اما در حوزه
های دیگر به شدت منســجم عمل کرده است .چشم و
گوش آنجایی که قرار بود ببیند و بشنود بهتر از دولتهای
دیگر کار میکرد .دست و پای دولت آنجایی که قرار بود
عمل کند بهتر از دیگران عمــل میکرد .و قوهی تعقل و
طراحی دولت عملکرد خیــره کنندهای در فهم و اعمال
یک خواسته در کل اجزای دولت داشت .این مغز توانمند
برای دولت روحانی ،سازمان برنامه و بودجه بود و اختیار
آن در دست یکی از نزدیکترین افراد به حسن روحانی،
محمدباقر نوبخت بود.
مروری به وضعیت سفرهای اســتانی نشان می دهد هر
چند حســن روحانی به سختی تن به ســفر و بازدید از
استانها و سر زدن به مردم می داد ،اما محمدباقر نوبخت
از سال  99تا به امروز بیش از  30سفر استانی رفته است.
این تعداد سفر در کنار گزارشات متعدد نشان میدهد که
نوبخت مشکالت کشــور را میبیند و میشنود .عالوه
بر این گوشــی که نوبخت با عدم تخصیــص منابع از
ســازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی کشیده نشان
میدهد که سازمان برنامه میداند که دستگاهها مشغول
چه کاری هستند.
تکذیبیهها و پاســخهای ســازمان برنامــه و بودجه به
انتقادات رسانهای تصویر دیگری است از هوشیار بودن
این مغز .در مواردی عالوه بر تکذیبیه ،فشارهای روابط
عمومی به رســانه برای بازپسگیری انتقاد آغاز میشد.
در مواردی بودجه ســازمانی به خاطر انتقاد رســانه از
محمدباقر نوبخت تخصیص پیدا نکرد تا آن رســانه از
موضع خودش عقبنشــینی کند .همهی اینها یعنی اگر
مغز بخواهد میتواند در عرض یک روز پیام را دریافت
کند و برای مقابلــه با آن با تمام توان اقــدام کند .همین
توانمندی مغز برای جلوگیری از بروز بحران در کشور
نمیتوانست به کار گرفته شود؟
اگر مغز در بدن کار نکند ،به تدریــج برخی از اندام ها
دچار آسیب می شــوند و بدن توان جایگزین کردن یا
بهبود آنها را ندارد .تغییــر و تحوالت دولت روحانی به
خوبی نشان می دهد که مغز دولت خوب کار میکند و
هرجا ناهماهنگی ببیند ،سیستم ایمنی عمل میکند .در
اختالف بین قاضیزاده هاشمی وزیر پرقدرت بهداشت
که منابع زیادی را صرف طرح تحول سالمت کرده بود و
نوبخت ،قاضی زاده کنار گذاشته شد و معاون نوبخت در
سازمان برنامه جایگزین او شد .در اختالف بین مسعود
نیلی رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و محمدباقر
نوبخت ،نیلی کنار گذاشته شــد .در اختالف بین همتی
رئیس کل بانک مرکزی و نوبخت ،همتی کنار گذاشــته
شد .در سالهای گذشته در اکثر اختالفاتی که در دولت
شــکل میگرفت و به عرصهی عمومی کشیده میشد،
سیستم ایمنی دولت به نفع مغز دولت عمل میکرد.
حتما بدنی که مغزش کار نمــی کند توان انجام وظایف
خودش را هم ندارد چه برسد به همراه کردن و مدیریت
دیگران برای انجام اقدامات سنگینی که از یک بدن نرمال
برنمی آید .نوبخت بخشــی از آنچه دولت میخواست
و خالف خواســت نمایندگان مــردم و منافع مردم بود
را توانســت انجام بدهد .در موارد متعددی نمایندگان
مجلس بیش از آنکه راهبر و ناظر دولت باشــند ،دست
به دامان دولت برای تامین بودجههای مصوب خود در
مجلس بودند .از بودجههای منطقــهای تا تالش برای
تحقق بودجهای که خود در مجلس تصویب کرده بودند.
البته این همراه کردن محدود در مجلس نبود و بسیاری
از نهادهای باالدستی با ابزارهای متنوع نوبخت مجبور به
همراهی با دولت بودند.
اجرای مصوبهی بنزینی نشان می دهد که نه تنها اجزای
دولت درست کار میکنند که ذکاوت و هوشمندی هم
در مغز دولت وجود دارد .تصمیم دولت برای یک اقدام
به نحوی پیش رفت که این تصمیم به پای سه قوه نوشته
شــد و همراهی بقیهی اجزای کشور را به همراه داشت.
طراحی اینقدر هوشمندانه بود که بعد از گذشت دو سال
یکی از روسای قوا سعی در شانه خالی کردن از زیر بار
مسئولیت این کار داشــت که به نظر چندان موفق نبود.
این سیاست راه بنداز و جا بنداز یکی از نقاط پررنگ این
دولت در سالهای گذشــته بود .اجرای این کار اینقدر
هوشمندانه بود که ســالها باید بگذرد تا مشخص شود،
دانهی یارانه پنهانی که توســط مغز دولت کاشــته شد،
تبدیل به چه درخت پرباری خواهد شد.
حدود یکسالی است که پروژهی همسانسازی در حال
انجام است .پروژهای که از معلم و هیئت علمی گرفته تا
بازنشستهی لشگری و کشــوری و مطالباتشان سوخت
اجرای آن است .پروژهای با هزینهی بسیار زیاد بر کشور
که عمال اقتصاد ایران را زمینگیر خواهد کرد اما حامیان
جدی در بین تودههای مردم دارد .هزینههای این پروژه
برای امروز و فردا نیست و تا سالها دولت مستقر را درگیر
خواهد کرد .طراحی و اجرای این سیاست نشان میدهد
که دولت روحانی اگر میخواســت میتوانست .دولت
روحانی دولت بیمغزی نبود .مسئله این بود که این مغز
برای حل مشکالت کشور کار نکرد .مشغول پروژههای
دیگری بود.

وزیر امورخارجه آمریکا قرار است در هفته جاری به هند و کویت سفر کند .مقامات آمریکایی میگویند که او در جریان دیدارهایش با مقامات این کشورها درباره ایران نیز رایزنی
خواهد کرد.به گزارش اقتصادسرآمداز هیل ،آنتونی بلینکن وزیرامورخارجه آمریکا واشنگتن را به مقصد دهلی نو ترک خواهد کرد تا در جریان اولین سفر خود به هند با نخست
وزیر و وزیر امورخارجه این کشور دیدار کند.
بلینکن سپس قرار است دو روز بعد ،یعنی چهارشنبه به کویت سفر کند و با مقامات ارشد این کشــور مالقات کند .موضوعات منطقه ای ،ازجمله ایران و یمن از محورهای مهم
رایزنی های او در جریان این سفر اعالم شده است.وی عالوه براین قرار است درباره مسائل مهم بین المللی ،شــامل همه گیری کرونا ،تغییرات آب و هوایی و خروج نیروهای
آمریکایی از افغانستان بحث و گفت وگو کند.

مجلس به دنبال راهکارهای عملی در بودجه 1401و برنامه هفتم

محرومیت زداییخوزستاندربنبستاجرا

گروه جامعه  -بحران خوزســتان قابل پیشگیری بود اگر به
توصیه های رهبر معظم انقــاب و در عین حال مصوبات و
وعده های داده شده عمل میشــد؛ اما مروری بر مصوبات و
راهکارهای پیشنهادی نشان میدهد بسیاری از راهکارهاری راهگشا در
سال های اخیر به بن بست اجرا برخورد کردهاند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،در این باره فارس در گزارشی آورد 9است:چالش
کم آبی اســتان خوزســتان در روزهای اخیر که با خشــک شدن تاالب
هورالعظیم در جنوب استان و خسارت به کشــاورزان و دامداران همراه
شده است و اعتراضات مردمی را به دنبال داشت ،بحرانی چندساله است که
بارها درباره آن تذکر داده شده و دولت های وقت مصوبات و راهکارهایی
کوتاه مدت و بلندمدتی هم برای آن تدارک دیده بودند اما این مشکالت
همچنان ادامه دارد.
در همین مورد در ســال های اخیر بارها رهبر معظم انقالب توصیه هایی
به مسئوالن داشــتند که مورد توجه قرار نگرفت .ایشان در روزهای اخیر
با گالیه از رعایت نشدن توصیههای متعدد قبلی درباره آب خوزستان و
فاضالب اهواز تاکید کردند :اگر آن توصیهها مورد توجه قرار میگرفت
مسلم ًا این وضع ایجاد نمیشــد که مردم وفادار خوزســتان را با وجود
اینهمه امکانات و استعدادهای طبیعی و کارخانجات در استان ،ناراضی
و ناراحت کند .ایشــان تصریح کردند :مردم ناراحتی خود را بروز دادند
اما هیچ گلهای از آنها نمیتوان داشــت چراکه مســئله آب آنهم در آن
آبوهوای گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست.
عدم اجرای مصوبات درباره خوزستان یکی از مهمترین دالیل ایجاد بحران
آب مطرح می شود .بخشی از این چالش ها در همین مجلس یازدهم و در
جریان تصویب بودجه  1400دیده شد اما مجتبی یوسفی ،نماینده مردم
اهواز معتقد اســت که دولت مصوبات و تصمیمــات مجلس برای رفع
مشکالت خوزستان را اجرا نکرده است.
افزایش  ۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی بودجه ،تخصیص  ۵۰میلیون یورو
و اختصاص  ۱۷۵۰میلیارد تومان برای فاضالب اهواز از جمله اقدامات
مجلس یازدهم برای حل مشکالت خوزستان هم بوده است .یوسفی می
گوید :مجلس یازدهم در تبصره  14قانون بودجه سال  1400تصویب کرد
که  19هزار میلیارد تومان برای اصالح ساختارهایی که منجر به محرومیت
در برخی استانها شده در نظر گرفته شود که براساس شاخصها از این
اعتبار  1260میلیارد تومان به استان خوزســتان اختصاص پیدا کرد تا در
حوزههایی مانند راه روستایی ،آب و فاضالب و احداث شبکه آبی و رفع
تنش آبی هزینه شود .این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 1750
میلیارد تومان در سال  1400برای فاضالب اهواز اختصاص پیدا کرد ،ادامه
داد :شهرستانهای جدیدالتاسیس مانند کوت عبداهلل ،حمیدیه و  ...متاسفانه
ردیف مجزایی برای موضوعاتی مانند فاضالب نداشتند به همین دلیل با

مشکالتی مانند شبکه فاضالب روبه رو بودند که برای نخستین بار برای 4
شهرستان ردیف خاص ایجاد شد.
مصوبات سفر نظارتی رئیس مجلس بحران آب شرب
روستایی و تنش آبی
بحران آب شرب روستایی و تنش آبی یکی از موضوعات مهمی است که
شهریور ماه سال گذشته در جریان سفر نظارتی رئیس مجلس به خوزستان
مورد تاکید قرار گرفت و در این سفر مصوباتی نیز برای حل این مشکالت
مد نظر قرار گرفته بود« .تأمین آب شرب برای رفع تنش آبی  702روستا»
در این سفر طی توافقی با شرکت آب و فاضالب استان خوزستان پیشنهاد
شد که قرار بود تا تیر ماه  1400به ثمر بنشیند  .در این مورد توافقات الزم
برای انجام اقدامات مدنظر صورت گرفته و منابع الزم تأمین شده بود.
تکمیل تصفیه خانه آب شرب شهری شهرستان شادگان ،احداث اسپیرال
سد کرخه به جهت پمپاژ آب سد دز برای تأمین آب شرب جنوب استان
خوزستان ،طرح آبرسانی به شمال شرق استان خوزستان از دیگر مصوباتی
بود که در این مورد در سفر نظارتی رئیس مجلس به تصویب رسید.
همچنین درباره اجرای فاز دوم طرح  550هزار هکتاری توافقاتی در زمینه
تخصیص و تامین آب و ترمیم و باز تنظیم فهرست نقاط جدید برای مرحله
دوم ،تکمیل زهکشــی  30هزار هکتاری در منطقه دشت آزادگان در این

سفر انجام شد اما نماینده اهواز معتقد است تصمیمات اخذ شده در بازدید
میدانی رئیس مجلس از استان خوزستان تصمیمات مناسبی بود اما عملی
نشد زیرا اجرا با دولت است.
فاز دوم طرح  550هزار هکتاری و شکایت به کمیسیون اصل 90
قصور دولــت در تخصیص اعتبارهــا ،اجرا مصوبات و بــی اعتنایی به
راهکارهای پیشــنهادی بارها مورد تذکر نمایندگان مجلس بوده است.
یکی از مواردی که بارها مورد تاکید قرار گرفته طرح  550هزار هکتاری
رهبر معظم انقالب بوده که به اعتقاد نمایندگان مجلس به دلیل مشــکل
آب فاز دوم آن اجرا نشــده اســت .در ماه های اخیر ،علیرضا ورناصری
قندعلی ،نماینده مسجدسلیمان ،اللی ،هفتگل و اندیکا موضوعات مربوط
به مشکالت آبی خوزستان را متذکر شــد و به مواردی همچون سهم نیم
درصدی از مجموع  1008378هکتاری اراضی آبی استان با وجود ذخیره
 25درصدی منابع آبهای قابل تنظیم کشور در این حوزه و وجود کارون
خروشان  ،سهم صفر درصدی چهار شهرستان حوزه انتخابیه از طرح 550
هزار هکتاری مقام معظم رهبری اشاره کرد.
معطلی فاز دوم طرح  550هزار هکتاری که از مصوبات سفر سال  76مقام
معظم رهبری به این استان است .همچنین موجب شده بود تا شکایتی از
سوی نمایندگان استان خوزستان به کمیسیون اصل  90در مجلس یازدهم
تقدیم شود .در این مورد مجتبی یوسفی در فروردین ماه سال جاری گفته
بود :طرح کشاورزی ۵۵۰هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خوزستان
معطل تخصیص آب اســت و نمایندگان اســتان برای حل این مسئله به
کمیسیون اصل  ۹۰شکایت کردند.
به گفته وی ،طرح  550هزار هکتاری کشــاورزی معروف به طرح مقام
معظم رهبری یکی از طرح های راهبردی کشور است که نقش مهمی در
تامین امنیت غذایی دارد؛ فاز اول این طرح به اتمام رسیده ولی فاز دوم این
طرح کشاورزی که میتواند تولید مواد غذایی و کشاورزی را بیش از پیش
افزایش دهد ،معطل تخصیص آب از سوی وزارت نیرو است.
کوتاهی دولت در پرداخت خسارت کشاورزان خوزستان
عدم پرداخت خسارت کشــاورزان سیل زده خوزســتان یکی دیگر از
موضوعاتی است که دولت به آن بی توجه بوده و به همین دلیل بارها با تذکر
نمایندگان در مجلس همراه بوده است .محمد کعب عمیر ،نماینده مردم
شوش در فروردین ماه امسال در تذکری یادآور شد :جناب آقای روحانی
 ،همانطوری که مستحضرید ســیل  98هزاران هزار کشاورز خوزستانی
،مزارعشان ،خانههایشان و تمام داشت و نداشتشان را از بین برد و دولت
تعهد کرده به ازای هر هکتار  5میلیون تومان به کشــاورزان خســارت
دیده از ســیل پرداخت کند حدود  55درصد از این خســارت پرداخت
شده و تقریبا نصف آن خســارت باقی مانده که باید دولت به کشاورزان
پرداخت کند.

گزیده اخبار
فرمانده کل سپاه پاسداران

معاون اول قوه قضائیه

یوسفی ،نماینده مردم اهواز

نسبتبهتعهدخود
به مردم خوزستان وفاداریم

در مبارزه با فساد هیچ
خط قرمزی نداریم

قصور دولت در تامین بودجه
آب شرب خوزستان

فرمانده کل ســپاه پاســداران با بیان اینکه نسبت به
تعهدهای خود به مردم خوزستان وفاداریم و در تمامی
سختیها و تنش آبی ایجاد شده ،همگام با مردم هستیم،
گفت :خوزستان دارای مردمی شریف،مومن،متعهد به نظام و مطیع
امر والیت است و با این مردم تا انتهای کار همراهیم .به گزارش
اقتصادسرآمد ،سرلشکر حسین سالمی در بازدید از مناطق درگیر
با تنش آبی در خوزستان در جمع خبرنگاران در منطقه جفیر اهواز،
بیان کرد :باتوجه به رهنمودهای رهبر معظم انقالب مبنی بر جدی
گرفتن مشکالت خوزســتان برای رفع تنش آبی  ،به خوزستان
سفر کرده تا از نزدیک شــاهد تالش و مجاهدت سپاه خوزستان
برای خدمت به مردم این مناطق باشــیم.وی افزود :خوشبختانه
تاکنون اقدامات خوبی توســط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و
سپاه ولیعصر(عج) خوزستان با کمک سایر سپاههای استانی برای
رفع مشکالت مردم انجام داده اســت.فرمانده کل سپاه پاسداران
ادامه داد :در طرح آبرسانی غدیر حدود  ۵۲۵کیلومتر لوله با قطر۲
متر توسط قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء از شهرستان شوش
کشیده شده که به سوسنگرد ،حمیدیه ،اهواز ،شادگان  ،دارخوین،
خرمشهر و آبادان آبرســانی خواهد شد.وی گفت :در بحران آبی
اخیر خوزستان نیز تالش سپاه قابل توجه بوده و اکنون  ۳۰تانکر
 ۳۰هزار لیتری به صورت سیار در  ۸۷روســتا در حال آبرسانی
هستند و امروز  ۴۰دســتگاه تانکر دیگر نیز برای آبرسانی بیشتر
به مناطق اضافه میشود.سرلشکر سالمی بیان کرد :همچنین ۱۵۰
تانکر ثابت آب تامین شده و حدود  ۹۱کیلومتر لوله گذاری ۱۲۵
میلیمتری نیز در برخی مناطق از جمله اللی ،دشت آزادگان ،جفیر
 ،الهایی و ...در حال انجام است.وی گفت ۲ :مخزن بزرگ  ۴۰هزار
مترمکعبی نیز در منطقه امالدبس در غرب شوش ایجاد شده که آب
را ذخیره و به نقاط مختلف خوزستان منتقل میکند.فرمانده کل
سپاه پاسداران گفت :مشکل فاضالب اهواز نیز از مشکالت جدی
خوزستان بوده و رفع این مشکل مورد تاکید رهبر معظم انقالب
است؛ در این راستا نیز قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ع) قرارداد
الزم را منعقد و تجهیز کارگاه کرده است.وی ابراز امیدواری کرد
تا با تامین اعتبار الزم این پروژه نیز به زودی به سرانجام برسد و
دیگر شاهد مشکالت فاضالب در اهواز نباشیم.سرلشکر سالمی
ادامه داد :سپاه همواره در سختی ها در کنار مردم بوده همانگونه
که در سیل سال  ۱۳۹۸در خوزستان و چند استان دیگر  ،مردم را
تنها نگذاشت؛ خوزســتان برای ما نه تنها مهم ،بلکه مقدس است
و الله زار شهدای بزرگی اســت که هر وجب از آن برای ما مانند
کربال ،مقدس است.

معاون اول قوه قضائیه بــا بیان اینکه این قوه علم
مبارزه با فساد درون سازمانی و برون سازمانی را
برافراشته اســت ،گفت :در مبارزه جدی با فساد
هیچ خط قرمزی نداریم و متهم هر فردی باشد با آن مبارزه
خواهیم کرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،حجت االســام
والمسلمین محمد مصدق در آئین تودیع و معارفه رئیس کل
دادگستری استان گلستان ،اظهار داشت :خدا را شاکریم که
مقام معظم رهبری برای دومین بار فرزندی از فرزندان قوه
قضائیه را به عنوان رئیس قوه انتخاب کردند.
وی با بیان اینکه با حضور آیتاهلل رئیسی شاهد تحول در قوه
قضائیه بودیم ،افزود :حجت االسالم محسنی اژهای حدود
 40ســال در قوه قضائیه تالش کرده و بر آن اشراف دارد و
مشکالت را میداند.مصدق ادامه داد :مقام معظم رهبری 6
مورد را برای نقشــه راه قوه قضائیه مشخص کردند که یکی
از آنها تاکید بر ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول با
اهتمام بیشتر بوده است.
تمام معاونتهای قوه قضائیه برنامه خود را برای اجرای این
سند تدوین کردهاند و رئیس قوه قضائیه بر آن نظارت کامل
دارد.وی خاطرنشــان کرد :قوه قضائیه آینده روشنی دارد و
برنامههای خوبی توسط قضات سراسر کشور تدوین شده
و با این اتفاق تحول عظیمی در قوه قضائیه رخ خواهد داد.
مصدق افزود :اهتمام جدی به ماموریتهای اساسی دستگاه
قضا در قانون اساســی از دیگر مواردی است که مقام معظم
رهبری به آن تاکید داشتند ،گسترش عدالت ،احیای حقوق
عامه و تامین آزادیهای مشروع ،پیشگیری از وقوع جرم و
مبارزه قاطع با فساد از جمله آن هستند.
وی ادامه داد :قوه قضائیه علم مبارزه با فساد درون سازمانی
و برون ســازمانی را برافراشــته و در مبارزه جدی با فساد
هیچ خط قرمزی نداریم و متهم هر فردی باشد با آن مبارزه
خواهیم کرد.مصدق با بیــان اینکه ارتباط بــا متن مردم و
حضور میان آنها از تاکیدات مقام معظم رهبری است ،گفت:
در این دوره تحــول باید یک قوه قضائیه مقتدر ،ارزشــی،
حامی مردم و مبارز جدی با غارتگران بیت المال بســازیم،
مقام معظم رهبری تاکید داشــتند قوه قضائیــه برنامههای
خود را با محور اســام مــداری تدوین کنــد.وی یادآور
شد :باید آئین دادرســی برگرفته از اســام تدوین کنیم و
امیدواریم در دوره تحول و تعالی بتوانیم قوه قضائیه ایده آلی
تشکیل دهیم.

عضو هیئت رئیســه مجلــس با تاکید بــر اجرای
راهکارهــای کوتاه و بلند مدت حل مشــکل آب
در خوزســتان گفت :دولت با نگاه بخشینگرانه،
موجب ایجاد آشوب در کشور شده است و مردم به
عدالت رئیسی امید بستهاند.به گزارش اقتصادسرآمد،مجتبی
یوسفی با بیان اینکه مردم استان خوزستان همواره والیتمدار و
حافظ منافع ملت ایران بودهاند ،گفت :مردم استان خوزستان به
دلیل جنگ تحمیلی ،کانون توجه ملت ایران بودند .در  ۴۰روز
اول جنگ ،اقوام لر ،عرب و عشایر از خوزستان دفاع کردند اما
پس از آن ،همه ملت ایران در خوزستان حضور یافتند و خون
آنها در خوزستان ریخته شد .خوزستان تابلوی رنگارنگی از
خون شهدا و جانبازان از کل ایران است.نماینده مردم اهواز در
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مشکل کمآبی در خوزستان
و بسیاری از استانها به دلیل نگاه بخشی دولتمردان به وجود
آمده است ،گفت :در استانهای فارس ،سیستان و بلوچستان،
ایالم ،کرمانشاه ،جنوب کرمان ،چهارمحال و بختیاری مشکل
کمآبی وجود دارد ،که به معیشت دامداران و کشاورزان لطمه
وارد کرده است.وی اظهار داشــت :این دولت با نگاه لیبرال و
بخشینگرانه ،مردم را نگران کرده و موجب آشوب در کشور
شــده اما انتظار ما از دولت منتخب و آقای رئیسی که مردم به
عدالت وی امید بستهاند ،این اســت که از نگاه بخشی فاصله
بگیرند .راهکارهای کوتاهمدت و طوالنیمدت حل مشــکل
آب مشخص است .عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
ضمن تشکر از اقدامات رئیس مجلس برای حل مشکل آب در
خوزستان گفت :انصاف ًا قالیباف فراتر از یک رئیس قوه حتی
با معاون وزیر نیز برای حل مشــکل خوزستان تماس گرفت.
یوســفی ادامه داد :در کوتاهمدت باید آزادسازی آب از سدها
ادامه پیدا کند .عالوه بر این ،خسارت کشاورزان و دامدارانی
که معیشــت آنها به خطر افتاده ،جبران شــود.وی تأکید کرد:
پروژههای حوزه آب و فاضالب زمانبر هســتند .از یک سال
گذشته تذکراتی را در حوزه آب و برق به استان خوزستان دادیم
اما دولت توجه نکرد و وزارت نیرو مقصــر بود اما اعتبارات
این وزارتخانه برای حل مشکالت آب شرب هم تامین نشد.
بنده امسال عضو کمیسیون تلفیق بودم و پیشنهادی دادم مبنی
بر اینکه  ۱۱هزار میلیارد تومان اعتبار به تأمین آب شــرب در
روستاها و شــهرهایی که دارای تنش آبی هستند ،اختصاص
یابد ،این پیشنهاد تصویب شد اما تا امروز این اعتبار اختصاص
نیافته است.

امیدواریم تا ۴۸ساعت آینده مسائل
استان خوزستان مدیریت شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
از سفر هئیتی از سوی این کمیسیون برای بررسی بیشتر مشکالت خوزستان
خبر داد و گفت :روز دوشــنبه عنوان ماموریت و مدت زمان آن مشخص
خواهد شدبه گزارش اقتصادســرآمد،محمود عباس زاده نماینده مجلس
یازدهم درباره ســفر اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی به
خوزستان اظهار داشت :مجلس تعطیالت چند روزه داشته و از روز دوشنبه
مجددا ً بازگشایی میشود .در آخرین جلسه کمیسیون و در البالی دستور
جلسهها ،موضوع آب و بحث خوزستان هم مطرح شد .به طور طبیعی هر
موضوع و مسئلهای در هر استان و شهرستان که به وقوع بپیوندد و کم و بیش
با موضوع امنیت ملی ارتباط داشته باشد ،کمیسیون امنیت ملی آن مسائل را
عندالزوم رصد میکند .وی افزود :اعزام هیئتی به خوزســتان در کمیسیون
مطرح شد و گفته شد که برای بررسی بیشتر مسائل خوزستان به این استان
سفر کنند ،اما در مورد اینکه چه کسانی و چه زمانی بروند هنوز هیچ صحبتی
نشده است .نمایده مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی گفت :با توجه
به اینکه در نقطهای از کره زمین قرار گرفتهایــم که کاهش بارش و کمآبی
دارد و پیشبینی میشود با توسعه کشور در بخشهای صنعت ،کشاورزی و
خدمات نیاز به آب دارد و نیاز به آب نیز توسعه پیدا میکند ،بنابراین مصرف
آب کشــور را باید عالمانه مدیریت کرد .پیشبینی میشود در آینده هم در
این حوزه ما مسائل و چالشهای داشته باشیم به همین خاطر در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجه یک کمیتهای با این عنوان تشکیل شده است که
دوستان عضو این کمیته معموال مسائل مربوط به آب را در هر کجای کشور
که باشد از سیستان و بلوچستان گرفته تا خراسان جنوبی و شمالی ،هرمزگان
و خوزستان بررســی میکنند.وی با تاکید بر اینکه موضوع خوزستان را به
طور جدی پیگیری میکنیم ،درباره زمان سفر هیئت کمیسیون امنیت ملی به
خوزستان ،اظهار داشت :روز دوشنبه جلسهای در کمیسیون خواهیم داشت
و اصل این موضوع که هیئتی برود یا نــرود ،یا اینکه با چه ماموریتی و چند
روزه بروند مشخص خواهد شد و با توجه به اینکه تمرکز در مدیریت کالن
کشور بر حل مشکالت خوزستان است ،امیدواریم تا  ۴۸ساعت آینده مسائل
استان مدیریت شود و نیازی به سفر همکاران ما نباشد.

موضوع برجام مانند چک برگشتی نقد نشده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه دولت آینده باید تمام تالش خودش را برای رفع تحریمها انجام
دهد تاکید کرد که ترجیح دولت باید بر نقد کردن این چک برگشتی باشد،
چرا که ما هزینهها را دادهایم ،منافع برجام را به مردم خودمان بازگردانیم و
این اتفاق خواهد افتاد.به گزارش اقتصادسرآمد ،مجتبی ذوالنوری نماینده
مجلس یازدهم درباره ســرانجام برجام و اینکه دولت آینده باید بودجه را
توسعهای و یا تحریمی ببندد ،،اظهار داشــت :دو اصل را باید در کنار هم
داشته باشد؛ یک اصل اینکه تحریمها را بردارد ،یعنی باید روی این موضوع
تالش کند .دوم بر اساس اینکه اگر طرف مقابل همراهی نکرد ،توهمی فکر
نکرده و واقعی فکر کنیم و بودجه را بر اســاس این ببندیم که ممکن است
تحریم رفع نشود؛ و بعد به سوی خنثیسازی تحریمها برویم اینکه دولت
بیاید آینده کشور را به امری موهوم و مبهم گره بزند ،مثل کاری است که طی
هشت سال گذشته آقای روحانی کرد و خسارت آن را دیدیم.رئیس پیشین
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد :بنابراین دولت باید اصل
را بر این بگذارد که تحریمها وجود دارد و بر اســاس آن بودجه را ببندد و
منابعش را واقعی و محقق شدنی ببیند و از آن طرف تالشش را در دو جهت
به کار ببندد ،و متمرکز کند رفع تحریمها و خنثی سازی تحریمها.وی درباره
اینکه دولت رئیســی باید مذاکرات برجامی را ادمه دهد یا نه ،تصریح کرد:
قطعا موضوع برجام یک چک برگشتی نقد نشده و نسیه است که ما ملک و
دارایی خودمان را در مقابل چک دادهایم .دولت آینده یا باید دارایی از دست
رفته را بازگرداند یا باید این چک نسیه را نقد کرده و منافع ملت را بازگرداند.
ذوالنوری گفــت :طبیعتا ترجیح دولت باید بر نقد کردن این چک باشــد،
چراکه ما هزینهها را دادهایم ،منافع برجام را به مردم خودمان بازگردانیم و
این اتفاق خواهد افتاد.

کشفمحمولهسالحومهماتجنگی
در مرزهای شمالغرب

مسئول روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) اعالم کرد :یک محموله
سالح و مهمات جنگی توسط قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسالم نیروی
زمینی ســپاه در مرزهای شمالغرب کشور کشــف و ضبط شد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،مسئول روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدااظهار کرد:
اشرار و گروهکهای ضدانقالب قصد داشتند این محموله را جهت اقدامات
خرابکارانه و ضد امنیتی از مرزهای شمال غرب به داخل کشور وارد کنند
که با اشرافیت و رصد کامل اطالعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا
ناکام ماندند.آذربایجان غربی با سه کشــور ترکیه ،جمهوری آذربایجان و
عراق نزدیک هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.

حسینی ،نماینده اهواز
آقایان هنوز دنبال صدور مجوز انتقال آب هستند

نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی در خصوص طرحهای انتقال آب
گفت :رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که اصفهان نه تنها
به آب شرب بلکه به آب کشاورزی هم نیاز ندارد اما هنوز در مخیله آقایان
و برنامهریزان ،پیگیری صدور مجوز زیست محیطی برای انتقال آب وجود
دارد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید کریم حسینی در جلسه ستاد مدیریت
بحران و شورای کشاورزی استان خوزستان که برگزار شد ،اظهار کرد :همه
چیز در مورد مشکالت خوزستان مشخص است؛ خوزستان استانی ثروتمند
با مردمی فقیر و در فقر نگه داشته شده است .این خون دل خوردنها مربوط
به یک سال گذشته اســت که این صحبتها مطرح میشود.وی با اشاره به
برگزاری جلســات متعدد با وزیر نیرو در خصوص وضعیت آب اســتان
خوزستان ،افزود :با وزیر جهاد کشــاورزی نیز در خصوص فاز اول طرح
 ۵۵۰هزار هکتاری جلسه داشــتیم .خون دل نمایندگان مردم از این بابت
است که چرا با وجود برگزاری این همه جلسه و پس از گذشت یک سال از
عمر مجلس شورای اسالمی ،این صحبتها تکرار میشود.نماینده اهواز
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :درددلهای همه نمایندگان خوزستان
در  ۳۰سال گذشته در خصوص آب بوده است .مشکل خوزستان مربوط به
استانداری نیست که چهار پنج ماه است در این استان در حال فعالیت است
بلکه مربوط به استانداری است که در آن زمان چهار پنج سال بر سرمان زدیم
و خدمت وزیر نیرو هم رســیدیم .مدیرعامل آبفا خوزستان باید شرایطی
داشته باشد؛ بر اساس شرایطی که خودشان برای یک مدیر آبفای استان تعیین
کردهاند ،مدیرعامل قبلی آبفا خوزستان کمترین نمره را داشت اما مدیرعامل
شد و یک سال زمان و فرصتها را از بین برد.حسینی با بیان اینکه بیشترین
تذکر ،سوال و اســتیضاح را از وزیر نیرو داشتهایم ،افزود :معاون آب وزیر
نیرو به گاومیشداران میگوید حاال گاومیش آب برای شــنا کردن نداشته
باشد چه میشود؟ زمانی که اطالعات معاون وزیر نیرو در این حد باشد وای
به حال بقیه مســائل.وی در خصوص لزوم مواخذه یا پاسخگویی مدیران،
گفت :مدیران آبفا خوزستان و دیگر مسئوالن باید در خصوص اینکه چرا
مشکل فاز دوم طرح  ۵۵۰هزار هکتاری و آبرسانی به جایی نرسیده است،
پاسخگو باشــند.نماینده اهواز در مجلس شــورای اسالمی در خصوص
طرحهای انتقال آب بیان کرد :رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفته
است که اصفهان نه تنها به آب شرب بلکه به آب کشاورزی هم نیاز ندارد
اما هنوز در مخیله آقایــان و برنامهریزان ،پیگیری صدور مجوز زیســت
محیطی برای انتقال آب وجود دارد.وی با بیان اینکه هر گونه اجرای طرح
انتقال آب و سدسازی باید منتفی شــود ،تصریح کرد :برای رضایتمندی
مردم باید طرحهای قوی تدوین و مشــکل آبرســانی از نظر کمی و کیفی
حل شود.

