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در سخنان تکان دهنده مشاور آب معاون اول رئیس جمهوری مطرح شد 

کوچ اجباری در سرنوشت میلیون ها ایرانی

دوشنبه 7 اردیبهشت 1393 | سال سوم | شماره 550  4

شهروند| بحران آب در ایران هنوز برای بسیاری از اقشار 
جامعه به یک باور تبدیل نشده است؛ چرا که به باور انبوهی 
از مردم، این سرزمین همیشه با مشکل کم آبی دست وپنجه 
نرم کرده و ح��اال هم وضع بحرانی نیس��ت! همین نگاه تا 
چندی پیش در بدنه مدیریتی کش��ور هم دیده می شد و 
کسی باور نداشت که مشکل داریم. بحث گسترده کردن 
جمعیت تازه و بیشتر ایرانی در عرصه های خاکی ایران هم 
یکی از همین استدالل ها بود که در دوره های اخیر مطرح 
می شد. اما حاال با تغییر رویکردهای مدیریتی کشور برخی 
مسائل اندک اندک روشن شده و برخی مسئوالن متوجه 
وخامت اوضاع شده و کارهایی را برای مدیریت این بخش 

شروع کرده اند. 
آن ط��ور که عیس��ی کالنت��ری، مش��اور مع��اون اول 
رئیس جمهوری در امور آب، کش��اورزی و محیط زیست 
در این خصوص می گوید، در س��ال های گذش��ته وزارت 
نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداش��ت؛ اما حاال بحران 
خشکسالی به اندازه ای رسیده که مسئوالن متوجه قهقرای 
کشور شده اند، زیرا درحال حاضر 70 درصد جمعیت کشور 
با سرانه زیر 900 مترمکعب آب در  سال زندگی می کنند و 
این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ. 
عیسی کالنتری که به تازگی سمت مشاوره از معاون اول 
دریافت کرده است، غروب شنبه به بنیاد ملی امید ایرانیان 
رفته بود تا  در جمع خبرنگاران، کارشناسان و پژوهشگران 
از همین واقعیت ها و وضع آبی کشور گزارشی دقیق دهد. 

در ادامه گزارش »شهروند« از این نشست را می خوانید: 
 97 درصد آب های سطحی را خشک کردیم

عیسی کالنتری، وزیر کشاورزی دوران سازندگی در این 
جلسه با اعالم آمار تکان دهنده از ذخایر آبی کشور گفت: 
ایران با بهره برداری از 97 درصد آب های سطحی خود عمال 
تمام رودخانه های خود را خشک کرده است و دیگر آبی در 
طبیعت باقی نمانده است. او ادامه داد: این موضوع به معنای 
آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 70 درصد 
ایرانیان یعنی جمعیتی مع��ادل 50 میلیون نفر برای زنده 
ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. کالنتري با بیان 
این که سرانه آب تجدیدپذیر کشور به 101 میلیارد مکعب 

رسیده است، اعالم کرد
بحرانی ترین وضع خشکسالی جهان در ایران

کالنتری با بیان این نکته که در زمینه بحران خشکسالی 
واقعیت هایی گفته نشده یا کتمان شده است یا با ناآگاهی 
از آن گذش��ته ایم، گفت: مس��ئوالن دولتی تا ام��روز باور 
نداشتند که کشور دارد رو به قهقرا می رود و حاال متوجه این 
موضوع شده اند که کمی دیر است؛ مطابق با استانداردهای 
جهانی درصد بهره برداری از آب های سطحی نباید بیشتر 
از 40 درصد باشد. این درحالی است که بیشتر کشورهای 
پیشرفته حد ایده آل بهره برداری برای حفظ منابع آبی خود 

را لحاظ کرده اند که حداکثر 25 درصد برداشت است. 
او اف��زود: تنها دو کش��ور در جه��ان وج��ود دارد که با 
بهره برداری بی رویه از منابع آب های س��طحی در معرض 
بحران جدی ق��رار گرفته اند و آن دو کش��ور ایران و مصر 
اس��ت. این در ش��رایطی اس��ت که میزان بهره برداری از 
آب های سطحی در مصر به 46 درصد و در ایران با اختالف 
فاحش به 97 درصد رس��یده اس��ت. ب��رای این که عمق 
فاجعه را بهتر متوجه ش��وید عملکرد برخی از کشورهای 
جهان را در بهره برداری از آب های سطحی سرزمین شان 
مرور می کنی��م: ژاپن 19درصد، آمری��کا 21درصد، چین 
29درصد، هند 33 درصد و در کشوری مانند اسپانیا که از 
لحاظ اقلیم و ویژگی های جغرافیایی به ایران شباهت دارد 

تنها 25درصد. 
وزیر دولت پنجم گفت: این موضوع به آن معنی است که 
حتی در صورت بارش ایده آل و نفوذ آب به زیر زمین، جایی 
برای ذخیره آن وجود ندارد، در نتیجه آب در سطح خاک 
جاری ش��ده و تبخیر می ش��ود. این موضوع شورتر شدن 
خاک و از دس��ت رفتن حاصلخیزی آن را به دنبال داشته 
اس��ت. درحال حاضر وضع آبی برخی از شهرهای ایران به 
سطحی رسیده اس��ت که آن شهرها از نظر تعاریف علمی 
و اس��تانداردهای جهانی به »شهر مرده« تعبیر می شوند. 
به عنوان مثال درحال حاضر ش��اهرود و نیش��ابور از نظر 
هیدرولوژی شهر مرده به حساب می آیند و بخش عمده ای 

از شهرستان رفسنجان نیز شهر مرده تلقی می شود. 
50 میلیون ایرانی باید مهاجرت کنند

وزیر اسبق کشاورزی با تأکید بر این که بحران خشکسالی 

در ایران به وضعیتی رس��یده اس��ت که حی��ات و تمدن 
سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است، گفت: مطابق 
برآوردهای علمی، منابع کشش تأمین نیازهای جمعیت 
فعلی ایران را ندارد و در آینده نه چندان دور حدود 70 درصد 
جمعیت ایران باید از کش��ور مهاجرت کنن��د اما با وضع 
دیپلماسی خارجی ایران، کدام کش��ورها حاضرند 40 تا 

50 میلیون ایرانی را اسکان دهند؟! 
وی ادام��ه داد: درح��ال حاضر در 
جزیره ماندیل هند ادامه س��کونت 
غیرممکن شده اس��ت و این جزیره 
گاه و بی��گاه به زیر آب م��ی رود. این 
در ش��رایطی اس��ت که ماندیل تنها 
300 ه��زار نف��ر جمعی��ت دارد اما 
دولت هند برای انتقال این جمعیت 
دچار دردسر شده اس��ت. ما چگونه 
می خواهی��م برای اس��کان قریب به 
50 میلیون نفر ایرانی چاره اندیش��ی 

کنیم؟
گفتند توسعه پایدار 

غرب زدگی است!
کالنتری اشتباه های مدیریتی در 
دوره های گذش��ته را باعث رسیدن 
به این نقطه دانس��ت و گفت: زمانی 
آمدیم گفتیم سیاستگذاری ها برای 

منابع کشور در راستای توسعه پایدار باشد اما عده ای گفتند 
توس��عه پایدار و اصول غربی را کنار بگذارید. خود بنده در 
زمان ریاس��ت جمهوری آقای خاتمی به خانم دکتر ابتکار 
شخصا نامه نوشتم و گفتم واقعا آب نیست و از لحاظ منابع 
آبی داریم رو به بحران می رویم. ایشان بی توجه شد و گفت 
چنین چیزی نیست! سازمان محیط زیست در ایران تا امروز 
یک سازمان مرده و تشریفاتی بوده است. همین االن آقایان 

هنوز دارن��د درباره خودکفایی در محصوالت کش��اورزی 
صحبت می کنند. برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع 
خودکفایی را به میان کش��یدند که من برگشتم به آقای 
نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار 

بریزند.
او افزود: با این منابع آبی موجود و در صورت اس��تفاده از 
مدرن ترین تکنولوژی های صنعتی و در صورت فرض محال 
رس��یدن به بهره وری 1.5 درصد تا  
س��ال 1404 تنها می توانیم برای 
33 میلیون نفر غذا تولید کنیم. این 
در شرایطی اس��ت که بهره وری ما 
درحال حاضر تنها 0.2 درصد است. 

وی تأکید کرد: من حتی در این 
زمینه به مقام معظم رهبری نیز نامه 
نوشتم و آمار و ارقام و گزارش علمی 
خدمت ش��ان ارایه دادم. گفتم اگر 
می خواهیم به جمعیت 150 میلیون 
نفر برسیم قبل از هر چیز باید منابع 
آبی را نجات دهیم و پس از آن توان 
تولید ما در کش��اورزی، تأمین غذا 
ب��رای 33 میلیون نفر اس��ت برای 
تأمین غذای بقیه جمعیت باید به 

واردات فکر کرد. 
هزینه کالن برای تبدیل آب 

شیرین  به آب شورتر از دریا!
کالنتری ش��یرین کردن آب را همراه با هزینه بس��یار 
گزافی دانست و بیان داش��ت: در بسیاری از موارد شیرین 
کردن آب شور صرفه اقتصادی ندارد. جالب است که بدانید 
اشتباه های مدیریتی سال های گذشته باعث شده است که 
ما هزینه کالنی بدهیم و آب شیرین مان را به آب شور تبدیل 
کنیم آن هم آب شوری که غلظت نمک آن 3.5 برابر غلظت 

نمک آب دریای عمان است!
وی افزود: در  سال 51 آمریکایی ها به ایران آمدند و درباره 
پروژه احداث س��د گتوند پژوهش کردن��د. طبق گزارش 
آمریکایی ها محل سد باید 14.5 کیلومتر پایین تر از مخزن 
سد قرار می گرفت. علت این موضوع وجود گنبدهای نمکی 
گزارش ش��ده بود اما مدیران وقت این گزارش ها را خیانت 
آمریکا به ایران دانس��تند و س��د را روی گنبدهای نمکی 
احداث کردند. در آن زمان 130 میلیارد تومان هزینه شد 
تا پتوی رسی روی گنبدهای نمکی قرار بگیرد اما با اولین 
آبگیری تمام پتوهای رسی از بین رفته و آب شیرین پشت 
سدها به آب شوری تبدیل شد که غلظت نمک آن 3.5 برابر 
غلظت نمک آب دریای عمان است. حاال این سد با مجموع 
س��رمایه گذاری 3 هزار و 600 میلیارد تومان عالوه بر شور 
کردن آب شیرین، ساالنه 3.5 تن نمک به اراضی خوزستان 

اضافه می کند و خاک حاصلخیز منطقه را شور کرده است.
 سدسازی بی حساب و کتاب

 رودخانه ها را خشک کرد
عیسی کالنتری همچنین با برگشت به عقب گفت: در 
زمان آقای احمدی نژاد، به ایش��ان اعالم شد اشتباه دوم را 
انجام نده و س��د را آبگیری نکن که آب شیرین به آب شور 
تبدیل شود اما ایشان کار را به پیمانکار واگذار کرد تا دو خط 
لوله به طول 270 کیلومتر از زیر سد رد کنند. برای این کار 
2 هزار و 200 میلیارد تومان هزینه شد که درنهایت از لوله ای 
به قطر یک متر و 10 سانتی متر تنها 200 لیتر آب خروجی 
داشته باشیم.  او افزود: مشکل ما نه تنها به برداشت بی رویه 
آب مربوط می ش��ود که سدسازی های بی حساب و کتاب 
به این مشکالت دامن زده است. مسئوالن ما از سدسازی 
به عنوان سند افتخار خود یاد می کنند اما از بس سد ساخته 
شده است دیگر در رودخانه ها آبی جاری نمی شود. درحال 
حاضر 42 درصد روان آب ها به دلیل سدسازی کاهش داشته 
و به خشک شدن بسیاری از رودخانه ها منجر شده است. 

 هزینه جبران از 50 میلیارد 
به 25 هزار  میلیارد تومان رسید

مش��اور معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به این که 
در شرایط فعلی برای نجات کش��ور از بحران خشکسالی 
نیازمند اقدامات فوری هس��تیم، تأکید کرد: برای این که 
بتوانیم ظرف 5 تا 6 سال آینده به حالت نرمال برسیم باید 
سطح برداشت آب از منابع مان را به نصف برسانیم و کار را 
باید از همین امروز شروع کنیم چرا که تا االن هم دیر شده 
است. باید سطح برداشت آب از 96 میلیارد مترمکعب به 
56 میلیارد مترمکعب برسد. او گفت: این موضوع درحال 
حاضر برای ما 20 تا 25 هزار  میلیارد تومان هزینه دارد این 
در صورتی اس��ت که در دوره خاتمی این موضوع را تنها با 
50 تا 100 میلیارد تومان هزینه می شد مدیریت کرد اما 
متاسفانه مدیران کش��ور تا امروز باور نداشتند که بحران 
جدی است و حاال این موضوع کم کم دارد بین دولتمردان 
جامی افتد و البته این هزینه گزاف هم برای نجات تمدن 
ایران و کش��ور ضروری و غیرقابل اجتناب است. آب، نفت 
نیست. بالیی که ما سر نفت آوردیم را نمی توانیم سر آب 
بیاوریم زیرا حیات مان و موجودیت کشور به آب بستگی 

دارد.
دولت نباید از موضع عده ای بترسد

کالنتری با اش��اره به این که در زمینه فرهنگ سازی 
آب با یک مش��کل عمده مواجه هس��تیم، گفت: برای 
اجرای سیاست های نجات بخش آب باید جدیت داشته 
باشیم و از واکنش عده ای نترسیم. درحال حاضر ما بنا 
داریم آب کش��اورزی را به نصف برسانیم و برای این کار 
بودجه تأمین و آماده ش��ده است تا سهم آب کشاورزان 
را خری��داری کنیم اما دولت نگ��ران واکنش مجلس و 
بقیه است. خود بنده در یکی دو روز گذشته چند جلسه 
خصوصی با آقای چیت چیان وزیر نیرو داشته ام تا ایشان 
را توجیه کنم که از واکنش نماینده های مجلس نترسد. 
نهایت این موضوع اس��تیضاح است اما بحران آب دیگر 
شوخی بردار نیست.  او تأکید کرد: اولین مصوبه دولت 
و اولین ش��عار آقای روحانی در زم��ان انتخابات احیای 
دریاچه ارومیه بوده است. ایشان با وجود آن که به وعده 
خود عمل کرد و برای خرید حقآبه کش��اورزان بودجه 
مورد نیاز را هم کنار گذاش��ت اما با اظهارات تند دو سه 
نماینده محلی در مجلس سریع عقب نشینی کرد. دولت 
باید برای نجات کش��ور از بحران خشکسالی جسارت و 

جدیت بیشتری به خرج دهد. 

 طیب نیا: یکسان سازی نرخ ارز
 پس از لغو تحریم ها 

رئیس کمیسیون تولید: شورای نگهبان الیحه 
رفع موانع تولید را تأیید کرد

قائم مقام وزیر صنعت: صادرات ۳20 میلیون 
دالر مواد شوینده در  سال گذشته

 ایران ۴7میلیون دالر انواع ساعت
 از چین وارد کرد

اتصال همت به چالوس  هزار  میلیارد تومان 
اعتبار می خواهد 

معاون بیمه مرکزی: سه شرکت بیمه ای 
آلمانی، سوییسی و فرانسوی در راه ایران

رشد 50 درصدی واردات آالت موسیقی چینی 
در سال گذشته 

معاون وزیر راه: امسال تمام بدهی به 
پیمانکاران را تسویه می کنیم 

 ۴۴ هزار چاه غیرمجاز درحوضه آبریز
 دریاچه ارومیه

 کاهش 12 درصدی بارش های کشور
 نسبت به  سال گذشته

 دبیر انجمن سیمان: نیاز 5 میلیارد تومانی
 هر کارخانه  سیمان به یارانه

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی: 
برنج و پنبه تراریخته تولید می شود

رئیس اتحادیه: تعرفه 15درصدی صادرات 
پوست گوسفند، گوشت را گران کرد

دبیر انجمن صنایع شوینده: صنایع شوینده  
تقاضای افزایش قیمت ندارند

صادرات بیش از 5 هزارتن عسل در  سال 9۳

معاون وزیر تعاون: فعالیت 100هزار تعاونی 
کارگری در کشور

بدون شرح

گزیده خوانی

   اعالم آمادگی دو شرکت ایرانی برای پرواز 
به آمری�کا| محمد خداکرمی معاون س��ازمان 
هواپیمایی کشوری با اش��اره به افزایش تقاضای 
کش��ورهای اروپایی برای پرواز ب��ه ایران گفت: با 
توجه به وزن جمعیتی کش��ور ما، ش��رکت های 
خارجی تمایل ب��ه پرواز ب��ه ای��ران را دارند وی 
درخصوص مسیر پروازی بین ایران و آمریکا، اظهار 
داش��ت: از قاره آمریکا ایرالینی به ایران نمی آید، 
البته برای این مس��یر طوالنی هر ش��رکتی هم 
نمی تواند پرواز داشته باشد اما در ایران دو شرکت 

هستند که آمادگی پروازهای طوالنی را دارند.

  بخش�داری ها مأم�ور اع�الم دلیل حذف 
یارانه اقشار پردرآمد| سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها در جدیدترین اقدام، معترضان حذف یارانه 
اقشار پردرآمد را به بخشداری ها ارجاع داده و این 
اف��راد باید برای دریافت دلیل حذف از فهرس��ت 

یارانه بگیرها فرم پر کنند.

  تالش ب�رای رفتن به س�مت خودروهای 
یورو 5 و 6| محمدرض��ا نعمت زاده وزیر صنعت 
در دیدار ب��ا وزیر محیط زیس��ت ایتالی��ا گفت: 
هم اکنون تولید تمام خودروهای کشور با سوخت 
 یورو 4 صورت می گیرد و تالش داریم به س��مت 
یورو 5 و 6 بروی��م. وی ادامه داد: گفت: هم اکنون 
تراز تجاری ایران و ایتالیا به خاطر مسائل تحریم 
از 6 و 7 میلیارد دالر به 1.5 میلیارد دالر رسیده و 
این موضوع به طور قطع به ضرر هر دو کشور ایران و 
ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اروپایی تلقی 

می شود.

  مرکز مبادالت ارزی بدون مش�تری ماند| 
مرکز مبادالت��ی که زمانی مرک��ز مراجعه تجار، 
واردکنندگان، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی برای تأمین ارز مورد نیازش��ان بود، این 
روزها خالی از رفت و آمد شده است. باجه نشینان 
در برابر این ابهام می گویند که مراجعان براساس 
بخشنامه  س��ال گذش��ته بانک مرکزی به اداره 
نظارت این بانک در میرداماد می روند و به همین 

دلیل این مرکز خالی از مشتری شده است.

عدد خبر

ناصر سراج، رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور با بیان 
این که بی��ش از 100 هزار  میلیارد توم��ان معوقه بانکی 
بدون ضمانت و وثایق الزم در کش��ور وجود دارد، گفت: 
قوه قضائیه آماده برخورد با مقصران است. وی افزود: بانک 
مرکزی نی��ز کمیته هایی را برای رس��یدگی به معوقات 
 بانکی تش��کیل داده اس��ت و باید تمام ای��ن معوقات را 

پس بگیریم. 

محمود عس��کری آزاد، جانشین معاونت سرمایه انسانی 
سازمان مدیریت از تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات 
کشوری در هفته جاری خبر داد و گفت: حقوق کارمندان 
براساس معیارهای تعیین ش��ده در قالب »نظام هماهنگ 
پرداخ��ت«، پرداخت خواهد ش��د. او اف��زود: بخش دیگر 
استخدام ها مربوط به  سال 94 است که حدود 15 هزار نفر 

هستند که مصوبه هیأت وزیران را دارد.

علیرضا فیض بخش، رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل گفت: هر 
تاکسی فرسوده دارای دو گواهی اس��قاط، ون نوع m1 دارای سه 
گواهی اسقاط، مینی بوس و ون نوع m2 دارای چهار گواهی اسقاط 
و اتوبوس دارای 12 گواهی اس��قاط است. او افزود: به دلیل این که 
در گذشته سازوکار مشخصی برای از رده خارج کردن خودروهای 
فرسوده وجود نداشت، طی 10 سال گذشته تنها سه درصد یعنی 

6 هزار دستگاه از این خودروها از رده خارج شده بودند.

همایون حائری، رئیس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق 
و توسعه صادرات، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی 
در  سال 1393 در بخش نیرو را 2 میلیارد و 569 میلیون دالر 
عنوان کرد و گفت: این درحالی اس��ت ک��ه ارزش صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی بخ��ش راه 316.5 میلیون دالر، 
س��اختمان 17.6 میلیون دالر، مخابرات 7.2 میلیون دالر، 

نفت، گاز و پتروشیمی 5.08 میلیون دالر به ثبت رسید.

 100
هزار  میلیارد 
تومان

 15
هزار نفر

6000
دستگاه

2
 میلیارد دالر

ارزش صادرات در بخش نیرواسقاط خودروی سنگین در 10 سال! امسال در دولت استخدام می شوندمعوقه بانکی بدون ضمانت در کشور 

گزارش
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری: اقتصاد 

دانش بنیان با دخالت دولت محقق نمی شود

 دانشگاه ها با تولید علم
 هزینه خود را تامین کنند

ش�هروند| درحالی ک��ه دانش��گاه ها و مراکز 
پژوهش��ی در بس��یاری از کش��ورها با تولید علم 
و فناوری هزینه ه��ای خود را تامی��ن می کنند، 
دانش��گاه ها در ایران صددرصد مخ��ارج خود را از 
دولت دریافت می کنند. این موضوعی بود که سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
مراسم رونمایی از سه طرح ملی وزارت کار اعالم 
کرد. وی با اش��اره به معضالت موج��ود در بحث 
درآمدزایی دانش��گاه ها و وظای��ف آنها در اقتصاد 
دانش بنیان، گفت: اقتصاد دانش بنیان باید اصالح 
شود، به طوری که اقتصاد بتواند با فروش فناوری 
کس��ب درآمد کند. وی همچنین، با بیان این که 
اقتصاد دانش بنیان زمینه اشتغال جوانان را فراهم 
می کند، جوانان را پایه اصلی این اقتصاد خواند و 
گفت: اقتصاد دانش بنیان مح��دود به فناوری ها 
و محصوالت »های تک« نیس��ت، چراکه بخش 
عظیمی از این اقتصاد با فناوری های میانه و سطح 
پایین ش��کل می گیرد؛ بنابراین در ایجاد اشتغال 
برای بخش عمده ای از نیروی کار کش��ور، ایفاگر 
نقش مهم و بسزایی است. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با تاکید بر توانمندی های جوانان 
عنوان کرد: متاسفانه اقتصاد دولتی و نفتی، فرصت 
خالقیت، اشتغال و ارزش آفرینی را از جوانان گرفت 
و با سلب فرصت های آنان، مشکالت بسیاری ایجاد 
کرد. ستاری با اشاره به این که نباید فرصت تجربه 
و ریسک از جوانان سلب ش��ود، آموزش و تعیین 
مسیر نادرست برای جوانان و قشر دانشگاهی را از 
معضالت عمده اشتغال کشور عنوان کرد و افزود: 
پایه اصلی اقتصاد دانش بنیان نیروی انسانی جوان 
و ایجاد ارزش افزوده از محل فروش فناوری است؛ 
بنابراین تغییر رویکرد و توجه به جوانان بر پایه این 
اقتصاد باید در دستور کار همه نهادها قرار بگیرد. 
ستاری با اشاره به رش��د قابل توجه شرکت های 
دانش بنیان، بیان ک��رد: اقتصاد دانش بنیان صرفا 
به  این معنا نیست که استاد دانشگاه یا پژوهشگر 
شرکت دانش بنیان تأسیس کند؛ بلکه سایر اقشار 
جامعه نیز می توانند زمینه ساز گسترش اقتصاد 
دانش بنیان باشند. معاون رئیس جمهوری با بیان 
این که تجاری سازی محصوالت فناورانه در بستر 
اقتصاد دانش بنیان با دخالت دولت اتفاق نخواهد 
افتاد، یادآورش��د: تجاری سازی با وام  و تسهیالت 
قابل دسترس، محقق می شود. باید در نظر داشته 
باشیم که این مقوله، به معنای صرف هزینه دولتی 

نبوده و خارج از این چرخه، اتفاق نخواهد افتاد.

  اعتصاب با وجود 
درآمد ساالنه 95 هزار دالر 

  ل�س آنجل�س تایمز|  بیش از یک س��ال اس��ت 
گروه های کارگری  ش��هر لس آنجلس که نماینده 
20 هزار کارگر هس��تند برای  افزایش دس��تمزد و 
مزایای این کارگران مشغول چانه زنی هستند. این 
در حالی اس��ت که درآمد برخی زیر مجموعه های 
کارگری بسیار جالب است. به عنوان مثال  یک  راننده  
 خودروی جمع آوری زباله در این شهر ساالنه  بیش از

 95 هزار دالر درآمد دارد. این دسته کارگران هرچند 
از دس��تمزد کنونی خود گله ای ندارند  اما هرلحظه 

احتمال اعتصاب آنان وجود دارد.

افزایش هزینه خدمات برای مهاجران 

 ع�رب تایم�ز | مع��اون  ام��ور ش��هروندی 
در وزارت کش��ور دول��ت کوی��ت  اع��الم ک��رده 
اس��ت دول��ت برنام��ه ای ب��رای افزای��ش هزینه 
 ه��ای خدمات��ی دارد ک��ه ب��ه مهاج��ران ارائ��ه

 می شود.  این افزایش هزینه شامل خدمات مرتبط 
با ویزای تجاری و توریستی، اقامت موقت و ویزا برای 
همسر وفرزندان  افراد مهاجر می شود. برخی از این 

هزینه ها به 100 دینار کویتی می رسد.

کیوسک اقتصادی

مهر| علی ربیعی، وزیر کار با اشاره به معضالت موجود بر سر راه شاغالن در ایران گفت: گرایش 
به شغل در ایران تغییر کرده است. وی یکی از مش��کالت بازار کار ایران را نبود مهارت عنوان کرد 
و افزود: مطالعات انجام شده در کاریابی ها نشان می دهد که امسال 300 هزار مراجعه کننده به این 
مراکز فاقد مهارت الزم برای کسب شغل بوده اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: تالش می کنیم 
امسال تا 700 هزار کارگر ساختمانی از مزایای بیمه برخوردار شوند. به گفته وی، طرح های انجام 
شده در اس��تان ها حکایت از آن دارد که فقط 4 درصد جویندگان کار دارای مهارت بوده اند که در 
برخی از استان ها این رقم به 40 تا 50 درصد می رسد. وی درخصوص وضع نیروهای دانش آموخته 
دانشگاهی گفت: گرایش به شغل در ایران تغییر کرده، مشاغل نو درحال ایجاد شدن است، مشاغل 
سبز و حوزه فناوری اطالعات قادر هستند اشتغالزایی باالیی را ایجاد کنند، به طوری که در حوزه های  
آی تی می توان س��االنه 30 هزار ش��غل ایجاد کرد. وی با بیان این که بخش پروتیین سبد کاالیی 
نوبت چهارم به خانواده هایی که دچار مش��کل سوءتغذیه هستند، ارایه ش��ده است، افزود: امسال 
حمایت غذایی از خانوارهایی که دچار مشکل تغذیه هستند، ادامه می یابد اما باید دید چه میزان 
از هدفمندی یارانه ها به سیاست های رفاهی اختصاص می یابد تا در این خصوص برنامه ریزی شود.

شهروند| بعد از توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیالت و به فاصله چند 
روز مانده به طرح در شورای پول و اعتبار و تصویب نهایی آن، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته 
جلسه ای با حضور مدیران و اعضای هیأت مدیره بانک ها همچنین معاونان خود تشکیل داد تا به 
تبادل نظر در مورد ابعاد فعالیت شبکه بانکی خاصه موضوع محوری این روزهای نظام بانکی یعنی 
نرخ سود بپردازند. به گفته برخی حاضران در این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی توافق بانک ها در 
کاهش نرخ سود را پذیرفته و نظر مساعدی نسبت به کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده و کاهش 
2 تا 3 درصدی نرخ سود تسهیالت داش��ته و به مدیران بانک ها قول داده که بانک مرکزی اهتمام 
بیشتری نسبت به گذشته در رابطه با کنترل نرخ بازار بین بانکی داشته باشد.   یکی از مدیران عامل 
بانک ها که در این جلسه حضور داشته با بیان این که رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادهای مختلفی 
را به بانک ها ارایه داده است، به تسنیم گفت: یکی از این پیشنهادها این بود که نرخ سود بانک های 
دولتی و خصوصی متفاوت باشد.   در کنار این اما علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز گفته است: معتقدم 
نرخ سود سپرده های بانکی باید 18 درصد و تس��هیالت هم 20 درصد در نظر گرفته شود، اما باید 

طوری اقدام کنیم که بازارها آسیب نبینند و با هرگونه تصمیم غیرمنطقی و شوک آور مخالفم.

فقط ۴درصد کارجویان مهارت دارند 

توزیع نوبت چهارم سبد غذایی مشموالن
پیشنهاد رئیس کل به بانک ها در مورد نرخ سود: 

نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی متفاوت شود

کالنتری درخصوص بحران دریاچه ارومیه به »شهروند« پاسخ داد: 

هنگام اجرای پروژه ها کم سوادیم!
شهروند| مش��اور معاون اول رئیس جمهوری در پایان نشست به پاسخگویی به خبرنگاران و 
حاضران در جلس��ه پرداخت. او به پرسش »ش��هروند« درباره احیای این دریاچه و سمتی که او 
در این پروژه دارد، پاسخ داد. »شهروند« در سوالی از هدررفت بودجه کشور در نتیجه طرح های 
کارشناسی نش��ده و ازجمله طرح احداث میان گذر ش��هید کالنتری دریاچه ارومیه پرسید تا 
کالنتری توضیح دهد: در زمان احداث میان گذر شهیدکالنتری دریاچه ارومیه، طرح کارشناسی 
شد و مطالعات به درستی انجام گرفت؛ طبق مطالعات انجام شده بنا شد در 3.5 کیلومتری غرب 
دریاچه که 99.7 درصد جریان آب از آن منطقه می گذرد، پل دیگری احداث ش��ود اما آن پل را 
حذف کردند. وی افزود: مشکل ما این است که زمان اجرای پروژه ها یا کم سواد هستیم یا اتفاقات را 
پیش بینی نمی کنیم  یا نظر کارشناسی را باور نداریم. مجموع این فرهنگ مدیریتی باعث می شود 
بودجه های عمرانی کشور هدر رود. کالنتری همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر طرح 
خرید آب شیرین از کشورهای همسایه گفت: این طرح غیرقابل اجراست زیرا عمدتا همسایگان 
ما منابع کافی برای صادرات آب شیرین را در اختیار ندارند، در این زمینه با چند کشور نیز مذاکره 
شده اما نتیجه بخش نبوده است. به عنوان مثال تاجیکستان اعالم کرد آبی برای صادرات ندارد و 
جمهوری آذربایجان نیز حاضر شد ساالنه 150 تا 250 میلیون مترمکعب آب به ایران انتقال دهد 
آن هم برای مدت محدود که با هزینه های سنگین حمل ونقل و میزان ناچیز توافق شده، این طرح 

توجیه اقتصادی کافی ندارد. 

   ایران، بحرانی ترین نقطه 
آبی جهان شد؛ 97 درصد 

آب های سطحی ایران 
خشکیده است

  سدسازی های بی حساب و 
کتاب بحران را تشدید کرد

  شاهرود، نیشابور و بخشی 
از رفسنجان شهر مرده 

محسوب می شوند
  نامه نوشتیم و گفتیم 

بحران خشکسالی می آید؛ 
گفتند چنین چیزی نیست، 

غرب زده اید


