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وطن

وطن امروز شماره 2510

آذربایجانشرقی

صورتهای مالی آبفای آذربایجان
شرقی به تصویب رسید

جلس��ه مجمع عمومی صورته��ای مالی
س��ال  ۹۶ش��رکت آب و فاض�لاب ش��هری
اس��تان آذربایجان ش��رقی با حضور 100درصد
س��هامداران در سالن کنفرانس این شرکت و به
ریاست مسعود خشایی ،معاون برنامهریزی و امور
اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
تشکیل ش��د و مورد تصویب قرار گرفت .جلسه
مجمع عمومی س��االنه ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان برای نخس��تینبار به ص��ورت «ویدئو
کنفرانس» و با کیفیت مطلوب برگزار ش��د .این
جلسه با هدف بررسی گزارش هیات مدیره درباره
صورتهای مالی سال  ۹۶تشکیل شد .در ابتدای
این جلسه علیرضا ایمانلو ،مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن تشکر
و قدردانی از خش��ایی و س��ایر اعضای مجمع و
صاحبان سهام ،گزارشی را از فعالیتهای انجام
ش��ده در حوزههای مختلف ش��رکت و عملکرد
مالی ارائه کرد.
خوزستان

اجرای پروژههای فعال
در کوی مهدیس اهواز

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض�لاب اه��واز
گف��ت :با اعتباری حدود  ۱۳۸میلی��ارد ریال در
ح��ال اجرای پروژههای فع��ال در کوی مهدیس
هس��تیم .مهندس فردوس کریمی در جلس��ه
بررسی مشکالت کوی مهدیس اهواز که با حضور
آیتاهلل سیدمحمدعلی موسویجزایری نماینده
ولیفقیه ،اس��تاندار خوزس��تان ،معاون عمرانی
استاندار ،فرماندار شهرستان اهواز ،فرماندار کارون،
ش��هردار اهواز و دیگر مسؤوالن استانی و محلی
در دفتر آیتاهلل موس��ویجزایری برگزار شد ،به
اقدامات اجرا ش��ده در این منطقه اش��اره کرد و
گفت :پروژههای فعال در این منطقه با پیشرفت
فیزیکی  ۴۰تا  ۹۰درصد به سرعت در حال تحقق
است .وی افزود :تا قبل از سال  ۹۶حجم مشکالت
به جا مانده از سالهای قبل به طور عمده در این
منطقه در حوزه آب و بویژه فاضالب بود که این
میزان چیزی حدود  ۸/۲۳کیلومتر تعهد اجرای
شبکه فاضالب و  ۸/۱۷کیلومتر در بخش آب بود.
مهندس کریمی اظهار کرد :تقریبا  ۷/۲۳کیلومتر
فقط در بخش توس��عه زیرساختهای فاضالب
مهدیس در حال اجرایی شدن است.

دوشنبه  22مرداد 1397

توفانهای نمکی بختگان را درنوردید

ضرورت پیشگیری از پیشروی کویر در فارس

توفانهای نمکی تابس��تان امس��ال نیز س��طح
خش��کیده دریاچه بختگان در ف��ارس را درنوردید و
متولیان امر همچنان نسبت به خشکی دریاچههای
ف��ارس کمتوجه هس��تند .در فصل گرم��ا بار دیگر
توفانهای نمکی در بختگان ش��روع به وزیدن کرده
است .تاالب بختگان به عنوان دومین دریاچه بزرگ
کش��ور در مرزهای ش��رقی فارس همواره نقش سپر
حفاظت��ی را برای محافظت در مقاب��ل ورود کویر از
منطقه کرم��ان بازی میکرد .این نقش برای مناطق
شرقی فارس بس��یار حائز اهمیت بود ،زیرا نهتنها از
پیشروی کویر به اس��تان جلوگیری میکرد ،بلکه با
ایجاد آبوهوای مناس��ب شرایط را برای کشاورزی و
باغداری و ...نیز فراهم کرده بود .علیاکبر کاظمینی،
فعال محیط زیست با اظهار نگرانی از وضعیت دریاچه
بختگان به خبرنگار مهر گفت :بستر دریاچهها بویژه
دریاچه بختگان از مواد ریز و نمک پر است که تحت
تاثیر کوچکترین وزش بادی جابهجا میشوند .این
فعال حوزه محیطزیس��ت ادام��ه داد :این مواد ریز و
نمکها از بس��تر رودخانه بلند شده و در زمینهای
اطراف پراکنده میش��وند که این امر در ایجاد توفان
نمک موثر است .وی بیان کرد :با وزش باد ،الیههای
آغش��ته به نمک از س��طح دریاچه بلند میشود که
این ام��ر میتواند ب��رای مردم منطق��ه خطرآفرین
باشد .این فعال حوزه محیطزیست با اشاره به اینکه
 ۷۰درص��د از فع��ل و انفعاالت در  ۳۰س��انتیمتری

همایش علمی تجلیل از نخب��گان و رتبههای
تکرقمی کنکور سراسری  ،97به همت بنیاد علمی
آموزشی قلمچی(وقف عام) در مرکز همایشهای برج
میالد تهران برگزار شد .به گزارش «وطن امروز» ،در
این همایش که نخبگان و خانوادههای آنها ،اساتید
و مسؤوالن آموزشی دانشگاهها ،خیران مدرسهساز،
مس��ؤوالن کتابخانهها و رس��انهها حضور داشتند،
 128دانشآم��وز رتبه برت��ر و تکرقمی مناطق و
س��همیهها در کنکور سراس��ری  97در گروههای
تجربی ،انسانی ،هنر ،ریاضی و زبان ،قدردانی شدند.
محمدرضاحافظی ،رئیس جامعه خیران مدرسهساز
کش��ور در این همایش با بی��ان اینکه خیران ما در
حال حاضر  650هزار نفر در کشور و حدود یکهزار
نفر در سراس��ر جهان هستند ،گفت :بنیاد قلمچی
ب��ه طور جدی در ای��ن زمینه فعال اس��ت .وی با

خ��اک اتفاق میافتد ،گفت :برای جلوگیری از توفان
نمک در بختگان باید بس��تر دریاچه مرطوب باش��د
که متاسفانه این دریاچه همچنان خشک است .وی
ادام��ه داد :در زمان پرآبی ،دریاچه بختگان به عنوان
سپر حفاظتی مانع از ورود اقلیم کویری به منطقه و
استان فارس میشد اما در حال حاضر با خشک شدن
دریاچه شرایط تغییر کرده است .کاظمینی با اشاره به
مشاهده برخی نشانههای ورود کویر به استان فارس
بیان کرد :از زمانی که تاالب خش��ک ش��ده شرایط
برای اتصال کویر به داخل اس��تان و پیش��روی اقلیم

کویری به فارس فراهم ش��ده و هماکنون نشانههایی
از آن نیز دیده ش��ده اس��ت .وی گفت :ورود کویر به
داخل اس��تان باعث تحلیل پوشش گیاهی و کاهش
اقلی��م رطوبتی منطقه ش��ده و در حال حاضر تاثیر
آن روی انجیرس��تانهای اس��تهبان و منطقه قابل
مش��اهده است .این کارش��ناس حوزه محیطزیست
گفت :در حال حاضر ش��رایط کوی��ری و ورود بیابان
به اس��تان باعث شده پوششهای گیاهی در منطقه
رش��د و تولید مثل کافی نداشته باشد که مشکالتی
را بهوج��ود آورده اس��ت .وی با تاکید بر لزوم اقدامی

نخبگان و رتبههای برتر کنکور سراسری 97تجلیل شدند
اش��اره به فعالیته��ای بنیاد
علم��ی آموزش��ی قلمچی در
دانشگاهها گفت :این مجموعه
دانش��جویان عالقهمن��د و
تالشگری را که به دلیل عدم
توانایی مالی نمیتوانند ادامه
تحصیل دهند شناسایی کرده و بورسیه میکند تا
این سرمایهها در کشور برکت و اثر وجودی داشته
باشند که این راه خداست و مسیر سازندگی است.
حافظی در بخش��ی از سخنان خود گفت :حرکت
خودمان را نهتنها در داخل کشور بلکه در سراسر
جهان بس��ط و توس��عه دادهایم .همچنین کاظم

قلمچ��ی ،واقف و متولی بنیاد
علمی آموزشی قلمچی (وقف
ع��ام) در این مراس��م با بیان
اینکه برخی هوش و استعداد را
صرفا عامل موفقیت رتبههای
برتر میدانند ،خاطرنشان کرد:
موفقیت رتبههای برتر حاصل تالش مستمر و نقش
موثر پ��دران و مادران و معلمان اس��ت .وی افزود:
عواملی مثل صحبت کردن و گوش دادن ،با گرمی
برخورد کردن با دانشآم��وزان ،یاد دادن حروف و
اعداد ،بردن آنها به سفر و دیدارها و کتاب خواندن
برای فرزندان بس��یار مهم است .بنا بر این گزارش،

سریع برای خروج بختگان از این وضعیت بیان کرد:
هر چقدر از خش��ک ش��دن دریاچه بگذرد ،شرایط
برای احیای آن دشوارتر میش��ود .در این میان پدر
هیدرولوژی آبهای زیرزمینی ایران درباره وضعیت
دریاچه بختگان به مهر گفت :در  ۵۰س��ال گذشته
اضافه برداشت در اطراف بختگان از حجم هیدرولیکی
بوده ،به همین دلیل در سالهای خشکسالی با بحران
آب روبهرو بودهایم .عزتاهلل رئیس��ی علت خش��کی
دریاچه بختگان را خشکسالی و برداشت آب بیش از
آب تجدیدپذی��ر (بارندگی) عنوان کرد و افزود :علت
اینکه در س��الهای خشکسالی دریاچه با کمبود آب
روبهرو است بهرهبرداری از حجم ذخیره هیدرولیکی
در سالهای ترسالی است .استاد دانشگاه شیراز اظهار
کرد :کاهش مص��رف آب در حوضه آبگیر دریاچه از
مهمترین راههای نجات دریاچه است .میزان برداشت
مجاز و غیرمجاز توسط چاههای پمپاژ در حوضه آبگیر
 2دریاچ��ه بختگان و طش��ک  3میلیارد مترمکعب
است که اگر چاههای غیرمجاز مسدود شود و میزان
برداش��ت از چاهه��ا  ۲۰درصد کاه��ش یابد به طور
متوس��ط میتوان  ۷۰۰میلی��ون مترمکعب آب وارد
دریاچه کرد .وی بر لزوم نصب کنتور هوشمند روی
چاهها تاکید کرد و گفت :با این روش عالوه بر کاهش
برداشت ،میزان مصرف نیز کنترل شده که از این رو
ضروری است کنتورها در اختیار کشاورزان قرار بگیرد
و هرچه سریعتر قانون حفاظت از کنتور تصویب شود.
اتفاق جالب توجه امس��ال را میتوان درخشش و
تداوم موفقیت دانشآموزان اس��تثنایی دانست؛ در
همین راستا  16دانشآموز استثنایی (نابینا ،کمبینا،
نیمه شنوا و جسمی -حرکتی) که با دانشآموزان
منطقه  3رقابت کردند و موفق به کسب رتبههای
زیر هزار شدند ،میهمان این جشن بودند .در میان
دانشآموزان رتبه برتر و تکرقمی 25 ،دانشآموز
بورس��یه بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)
حضور داش��تند که  4نفر از آنان روس��تایی بودند؛
همچنین امسال این جشن میزبان یک دانشآموز
روس��تایی با رتب��ه  2منطقه از توابع شهرس��تان
سراوان در استان سیستانوبلوچستان بود .امسال
ی مجددا توانستند رتبههای برتر
دانشآموزان تهران 
کشوری را به دست آورده و با  19رتبه تکرقمی در
جایگاه نخست قرار بگیرند.

مازندران

پرهیز از خدماتدهی و توزیع
اعتبارات گزینشی به مددجویان

مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان مازن��دران
تم��ام فعالیتهای انجام ش��ده را در راس��تای
خدماتدهی مناس��ب به جامعه هدف و ایجاد
تغییرات مناس��ب در زندگی مددجویان عنوان
کرد و گفت :در راس��تای خدماتدهی و توزیع
اعتبارات نسبت به مددجویان ،گزینشی برخورد
نکنید و با همه ،فارغ از قضاوت و با عدالت برخورد
کنید .سعید آرام با بیان اینکه سال گذشته برای
ذیحسابی سالی سخت ،پرتالش و پر از چالش
بود ،با تقدیر از اقدامات شایسته رجبی ،معاون
پشتیبانی و منابع انسانی و جعفری ،ذیحساب
بهزیستی گفت :ذیحسابان به عنوان نیروهای
امین سازمان هم نقش نظارتی خود را بدرستی
ایفا میکنند و هم هزینههای جاری را بدرستی
انجام میدهند .وی با تاکید بر نقش ذیحسابی
در برونرفت از شرایط بحرانی افزود :همواره از
ارائه راهکارهای نو و ایدههای مناسب برای حل
مشکالت در شرایط س��خت استقبال کردم و
شدیدا با بیقانونی در سیستمهای مالی مخالفم.
وی اف��زود :در اج��رای برنامههای مختلف و در
راستای سرفصلهای مشخص ،هماهنگی الزم
را با روسای شهرستانها و کارشناسان تخصصی
داشته باشید و قانون را اولویت اصلی خود بدانید.

سالمت اجتماعی شاخصی موثر
در عدالت اجتماعی است

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران و
رئیس منطقه یک س�لامت کشور در اجالس
روس��ا ،معاونان اجتماعی و مدیران شبکههای
بهداش��ت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی
منطقه یک کش��ور که در س��اری برگزار شد،
به اهمیت س�لامت و امنیت غذایي در جامعه
اش��اره کرد و اظهار داشت :سالمت اجتماعي
ش��اخصي موثر در عدال��ت اجتماعي و عدالت
اجتماعي شاخصي براي امنيت اجتماعي است.
سیدعباس موسوی با تاکید بر اجتماعی شدن
سالمت ،گفت :وزارت بهداشت فقط  ۲۵درصد
در حوزه س�لامت نق��ش دارد و  ۷۵درصد بر
عهده مردم و س��ایر دستگاههاست که باید از
این ظرفیتها اس��تفاده کرد .وی بیماریهای
غیرواگی��ر ،ح��وادث و س��رطانها را از جمله
مهمترین چالشهای سالمت در دانشگاههای
منطقه بیان کرد.

شناختشناسی دشمن با معمار تحریمها
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
«درست همزمان با اعمال
همین تحریمها ،آمریكا توانایی شركتها و دولت
این كش��ور برای فروش فناوریهای مخابراتی به
ای��ران را افزایش داد تا به عموم مردم ایران كمك
كند درک درستتری از تبعات سخت ایجاد شده
برای اقتصاد كشورشان داشته باشند و ارتباط میان
یكدیگر را افزایش دهند»(.ص)89
«از آنجا كه مردم ایران عمال میتوانستند چنین
كاالهای[لوکسی] را خریداری كنند و واردات نیز
جریان داش��ت پایین آمدن ارزش پول ملی و باال
رفتن ارزهای خارجی عم ً
ال امكان خرید این كاالها
را از بسیاری از ایرانیها گرفت و تنها افراد ثروتمند
و كس��انی كه در موضع قدرت بودند میتوانستند
همچنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبكههای
بینالمللی سود ببرند .به این ترتیب ارز به صورت
مداوم از ایران خارج میش��د و كاالهای تجمالتی
وارد این كشور میشد و بحث نابرابری درآمدی و
تورم روز به روز در ایران قوت بیشتری میگرفت».
(ص )87
شش�م -همانطور که در س��طور باال اشاره شد،
بوی��ژه درباره ای��ران ،مردم و گروههای فش��ار اعم
از جریانه��ای سیاس��ی منتق��د ،غربگرایان و
اپوزیسیون بخشی از پازل دشمن را برای حصول
نتیجه از تحریمها تکمیل میکنند .نویسنده ضمن
تایید وجود نظام مردمساالری در ایران ،بر خالف
عراق در زمان صدام ،فش��ار دموکراتیک داخلی را
در موفقیت پروژه آمریکا در مساله هستهای ایران
تاثیرگذار دانسته اس��ت .در واقع کاتالیزور فرآیند
تاثیرگ��ذاری تحریمه��ا و ایجاد درد و شکس��تن
استقامت کشور هدف ،ش��کاف حاکمیت و ملت
است؛ شاخصی که نشان میدهد درد ،حس شده
و اثر کرده است.
«در واق��ع كنترل صدام ب��ر عراق امكان حل و
فصل مناقشه این كشور را بدون اقدام نظامی توسط
آمریكا كمرنگتر میكرد .در س��ایر كشورها فشار
دموكراتیك و منافع س��ایر گروهها ممكن است بر
تصمیمگیری یك رهبر تأثیر بگذارد و به این منجر
شود كه او توافق صلحآمیز را بپذیرد»(.ص )20
«آمریکا و متحدانش از دانش خود درباره انقالب
ایران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگی اقتصادی
به عنوان راهی عامدانه برای جداکردن حاکمیت و
مردم استفاده کردند»( .ص )87
هفتم -آمریکا از تجربه تحریمهای گذشته خود در
حال درس گرفتن است .نفیو معتقد است در دوره
قبلی تحریمها هدف راهبرد آمریكا این بود كه سپاه
و ایران را كامال چسبیده به هم و غیرقابل جداسازی
نشان دهد و از این طریق امكان اعمال تحریمهای

هرچه بیش��تر بر ایران به دلیل فعالیتهای سپاه
را فراه��م كند اما تحریمهای آمریكا و خصومت با
سپاه فش��اری را به نظام ایران وارد كرد كه سبب
ش��د هم بر سپاه بیشتر متكی ش��ود و هم آن را
مورد حمایت قرار دهد و بدین ترتیب سپاه بیش
از پیش قدرتمند ش��ود .با ای��ن توصیف میتوان
فلس��فه تحریمهای ذیل قانون کاتسا را که درباره
ایران ،سپاه را به صورت ویژه هدف قرار داده است
بهتر درک کرد .اگ��ر در تحریمهای قبلی به قول
نفیو ،س��پاه چسبیده به ایران نش��ان داده شد ،در
تحریمهای جدید موسوم به کاتسا ،هدف این است
که سپاه توسط خود نهادهای داخلی کشور اعم از
بانکها و نهادهای اقتصاد ،فنی و خدماتی تحریم
شود .در این صورت عالوه بر انزوا و تضعیف سپاه،
ایران نیز دیگر نمیتواند از س��پاه ب��رای دور زدن
تحریمها استفاده کند.
هشتم -نفیو تصریح میکند «دیپلماسی فشار و
راهب��رد تحریمها برای ایجاد درد تالش میكند از
تنوع منافع در كشورها استفاده كند و دستهایی
از منافع را در برابر دس��تهای دیگر از منافع قرار
ده��د»(.ص)68؛ این راهبرد قبال تجربه ش��ده و
متاس��فانه افرادی در داخل کشور نیز به اثربخشی
این راهبرد دامن زدهاند« .جنگ یا صلح»« ،تنش یا
آرامش»« ،تحریم یا رونق اقتصادی» و دوگانههایی
از این دست که از سوی جریانهای معلومالحال به
جامعه پمپاژ میشود ،همراهی با همان استراتژی
«مناف��ع در برابر منافع» آمریکاس��ت .با توجه به
اینکه نقطه آس��یبپذیر کشور با کمترین آستانه
تحمل درد ،اقتصاد کشور است ،گروگانگیری این
حوزه میتواند ضمن ایجاد تضاد منافع ،کش��ور را
ناگزیر به انتخاب یکی از آنها کند .دکترین اقتصاد
مقاومتی که سالهاست توسط رهبر حکیم انقالب
ابالغ شده و امروز متاسفانه فقط نامی از آن در ستاد
اقتصادمقاومتی باقی مانده ،در واقع پیش��گیری از
همین دوگانهها و ممانعت از تضاد منافع بوده است.
با اقتصاد مقاومتی میشد هم چرخ سانتریفیوژها
را چرخان��د و هم چرخ اقتص��اد را؛ اکنون نیز اگر
چه فرصت  5س��اله از دست رفته ولی میتوان با
اقتص��اد مقاومتی ،هم رونق اقتص��ادی ایجاد کرد
و هم موش��کها را حفظ کرد .با اقتصاد مقاومتی
میت��وان هم «جنگ» دفاعی تهدی��دزدای خارج
از مرزها را داش��ت و هم «صل��ح» درون مرزها را.
میتوان هم تمامیت ارضی کش��ور را حفظ کرد و
ه��م رفاه آن را تامین کرد .با توجه به اینکه هدف
آمریکا از اعمال فش��ار و ایجاد درد ،عبور از آستانه
استقامت جمهوری اسالمی است ،توجه واقعی به
اقتصاد مقاومتی میتواند آستانه استقامت کشور
را ب��دون اغراق تا بینهایت باال ببرد .اجرای الگوی

«مزیت نسبی» که نئولیبرالها به دنبال اجرای آن
هستند ،آفت اقتصاد مقاومتی است که سر بزنگاه ما
را در دوراهی انتخاب منافع قرار خواهد داد.
نه�م -آنطور که نفیو نقل میکند ،دیدگاه حاکم
بر دستگاه سیاس��ت خارجه و تیم مذاکرهکننده
آمریکایی در س��الهای اخیر این بوده اس��ت که
«حت��ی اگر تحریمها بتواند ایران را وادار به دادن
امتیاز کند ،هیچ اطمینانی به این کش��ور وجود
ندارد که برنامه هستهای خود را ادامه ندهد( ».ص
 )106لذا وظیفه اصلی برای بوش پدر ،کلینتون
و ب��وش جوان و دولت اوبام��ا پیدا کردن راهحلی
برای برنامه هس��تهای ایران ب��ود که بتواند عمال
امکان توسعه فیزیکی صنعت هستهای را از ایران
گرفته و حتی عزم سیاسی موجود برای پیگیری
آن را نی��ز از بی��ن ببرد .دقیق��ا مبتنی بر همین
دیدگاه بود که  5+1بر خالف مذاکرات س��عدآباد
ب��ه کمتر از بتنریزی در قلب رآکتور اراک راضی
نش��د ،در حالی که میش��د با پلمب نیز فعالیت
هس��تهای ایران را متوقف کرد و دقیقا مبتنی بر
همین اساس است که ترامپ برای تمدید تعلیق
تحریمها ،تبدیل محدودیتهای هستهای 10 ،8
و  25ساله به محدودیتهای مادامالعمر را شرط
میکند .بر اس��اس همین قاعده تجربی میتوان
پیشبین��ی کرد آمری��کا در مذاکرات پیش��نهاد
ش��ده درباره مسائل موش��کی و منطقهای نیز به
کمتر از برچیدن تاسیس��ات موشکی (به عنوان
تهدیدکننده اصلی موجودیت رژیم صهیونیستی)
و محدودیت کامل نیروهای مستش��اری -نظامی
در داخل مرزها راضی نخواهد شد.
ده�م -نفیو اذعان میکند بس��یاری از طرفداران
برجام در آمریکا در زمان ش��روع مذاکرات (س��ال
 )2013معتقد بودند تحریمها به اوج خود رسیده
بود و فشار ناشی از تحریمها عمال در حال از دست
رفت��ن بود و ای��ران به لحاظ اقتص��ادی و توقعات
اجتماعی به یک ثبات نسبی رسیده بود .نویسنده
کتاب با اس��تناد به آمار صن��دوق بینالمللی پول
نش��ان میدهد اوال صادرات نفت ایران در س��ال
 2013اگ��ر چه کمتر از س��ال  2011بوده ولی به
یک ثبات معقولی رسیده بود ،ثانیا تجارت غیرنفتی
ایران افزایش یافته و با تقویت بخش خصوصی در
حال جبران کاهش درآمد نفتی بود و ثالثا بازدهی
اصالحات اقتص��ادی مثل هدفمن��دی یارانهها و
برنامهریزی انجام ش��ده در حوزه انرژی ،استقامت
ایران را در مقابل درد افزایش داده بود .این اعتراف
اهمیت استقامت و لزوم برنامهریزی راهبردی جهت
باالبردن آستانه استقامت جهت خنثیسازی درد
تحریمها را نشان میدهد .دقیقا چیزی که کشور
در ادامه راه به آن نیاز دارد.

