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بانک

اولين مجمع فصلي بانک اقتصادنوين
در سال  97برگزار شد

همزمان با برگزاري اولين مجمع فصلي بانک
اقتصادنوين در سال جاري ،از سرپرستي منطقه
 4استانهاي اين بانک به دليل عملکرد مطلوب
و تحقق اه��داف مصوب تقدير ش��د .به گزارش
روابط عمومي بانک اقتصادنوين ،در اولين مجمع
فصلي بانک اقتصادنوين که با حضور مديرعامل،
معاونان و سرپرس��تان مناطق اي��ن بانک برگزار
ش��د ،عملکرد سرپرستيها و نقاط ضعف و قوت
آنها م��ورد ارزيابي قرار گرف��ت .در اولين مجمع
فصلي بانک اقتصادنوين در س��ال  97سرپرستي
منطقه  4استانها توانست مقام نخست را در بين
سرپرس��تيهاي بانک کسب کند .گفتني است،
در راس��تاي تحقق اهداف و بهب��ود عملکردها،
مجام��ع ارزيابي عملکرد بان��ک اقتصادنوين هر
سال به صورت فصلي در  4نوبت برگزار ميشود
و عملکرد سرپرس��تيهاي مناطق مختلف بانک
جهت شاخصهاي هدفگذاري شده مورد ارزيابي
قرار گرفته و رتبه سرپرس��تيها در تحقق اهداف
اعالم ميشود.

چهارمحال و بختیاری

مردم مواظب کالهبرداری شرکتها
برای ارائه خدمات بیمهای باشند

مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری از
پرداخت بهروز مطالبات مراکز ارائهدهنده خدمات
پزشکی دولتی و خصوصی از سالجاری خبر داد
و گفت :مطالبات دانشگاه علوم پزشکی در ماههای
فروردی��ن ،اردیبهش��ت و خردادماه س��الجاری
پرداخت ش��ده اس��ت .صفر فرامرزی با اشاره به
نقش مؤثر رسانهها در توانمندسازی و آگاهسازی
بیمهشدگان ،گفت :متأسفانه شاهدیم در سراسر
کشور برخی ش��رکتهای متقلب با ادعای ارائه
خدمات بیمهای اقدام به کالهبرداری میکنند و
الزم است مردم نسبت به این موضوعات هوشیار
باش��ند .وی در ادام��ه گف��ت :به منظ��ور حذف
دفترچههای کاغذی طرح استحقاقسنجی در9
بیمارس��تان استان انجام ش��د و خدماتدهی به
بیماران بدون دفترچههای بیمه اس��ت و حذف
دفترچه کاغذی در س��طح بیمارستانها و مراکز
ارائهدهندهخدماتپزشکیازجملهپاراکلینیکها،
مطب پزشکان ،داروخانهها ،آزمایشگاهها و ...زمینه
تشکیل کارت سالمت و پرونده سالمت الکترونیک
را فراهم میکند.

دولت به فکر اشتغال و معیشت مرزنشینان باشد

بازارچهمرزیاینچهبرون درآستانهتعطیلی

یکس��وم مغازههای بازارچه مرزی اینچهبرون
تعطیل ش��ده و اگر وضعیت به همین شکلادامه
پی��دا کند فروش��ندگان از این بازارچ��ه میروند.
به گزارش تس��نیم از گنب��دکاووس ،پایین بودن
س��طح زندگی روستاییان مرزنش��ین در مناطق
مرزی استان گلستان و نداشتن اراضی کشاورزی
مناس��ب در مقایس��ه با دیگر مناطق ،سبب شده
پارهای از مش��کالت مانند نداشتن منبع درآمدی
پایدار و مهاجرتهای گس��ترده گریبان مردم این
مناط��ق را بگیرد .در این مناطق یکی از راهبردها
برای کاهش مشکالت ساکنان ،ایجاد بازارچههای
مرزی اس��ت تا زمینه اش��تغال و ایجاد یک منبع
درآمدی نسبتا پایدار را فراهم کند .وضعیت مناطق
مرزی استان گلستان و ساکنانش از نظر درآمدی
و تأمی��ن معیش��ت چنگی ب��ه دل نمیزند .وقوع
خشکس��الیهای متعدد و مکرر و مقرون به صرفه
نبودن کشاورزی موجب شده برخی خانوادهها اقدام
به مهاجرت به دیگر مناطق کنند .در این اوضاع و
اح��وال ناخوش ،وجود بازارچ��ه مرزی اینچهبرون
میتوانست مرهمی باشد بر درد نداری این مردم.
بازارچهای که حدود  25س��ال قبل راهاندازی شد
تا ش��اید مرزنش��ینان از تجارت با کشور همسایه
نفع��ی ببرند اما اوض��اع آنچنان که باید و ش��اید
روی روال نیس��ت .نبود زیرساختهای الزم برای

ادامه از صفحه اول
دیدگاه
یک��ی از ای��ن مولفهه��ا،
«تاکید ب��ر اصول و ثوابت سیاس��ت خارجی ایران
اس�لامی» اس��ت .اصول و ثوابت سیاست خارجی
جمهوری اس�لامی ای��ران بر گرفت��ه از آرمانهای
انقالب اس��ت .خطوط قرمزی مانن��د «حمایت از
محور مقاومت» و «تقویت توان دفاعی کشور برابر
بیگانگان» که اتفاقا آمریکا و اروپا در صدد محو آنها
پای میز مذاکره با ایران هس��تند ،منبعث از همین
آرمانهای مقدس و غیر قابل معامله و مذاکره است.
از این رو تکیه مس��تمر و مداوم بر آرمانها و اصول
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،مهمترین
پیششرط «شیفت گفتمانی دولت در برابر غرب»
محسوب میشود.
دومین پیشش��رط مهم در «شیفت گفتمانی

حضور م��ردم در این بازارچه
در کنار س��ختگیریهایی که
اخیرا گمرک اعمال میکند،
مش��کالت را دوچندان کرده
و حتی وضعیت نامطلوب آن،
داد اس��تاندار را ه��م درآورده
اس��ت .مناف هاشمی مدتی
قبل در یکی از جلسات از شرایط موجود انتقاد کرده
و گفته بود :وضعیت فعلی بازارچه مرزی اینچهبرون
به هیچ وجه برازنده مردم نیس��ت و دستگاههای
متولی باید هرچه سریعتر نسبت به بهبود شرایط
آن اقدام کنند .نورمحمد پورتوماج ،یکی از اعضای
هیات مدیره بازارچه مرزی اینچهبرون در این باره
به تسنیم میگوید :از سالهای قبل جوانان اینجا
کار میکردند ،نانی درمیآوردند و اشتغالزایی شده
بود اما سختگیریهای گمرک سبب شده بسیاری
از مغازهها تعطیل ش��ود .به گفته او ،در گذش��ته
خیلیه��ا در این بازارچ��ه کار میکردند و هزاران
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق این
بازارچه نان درمیآوردند اما امروز این تعداد بسیار
محدود شده است .با توجه به نرخ باالی اجارهها و
رکود بازار ،دیگر کار کردن در این بازارچه مقرون
به صرفه نیس��ت و بس��یاری از غرفهه��ا در حال
تعطیلی است .یکس��وم از مغازههای این بازارچه

در حال ش��کلگیری نه اثری از سلطهای فراگیر در
ش��رق برجا مانده و ن��ه در غربی که پیشتر تحت
عنوان تکقطبی یا پیشتر از آن بلوک کاپیتالیسم
یا جهان آزاد میشناختیم از ایاالتی کامال متحد در
آمریکا یا اتحادیهای واقعی در اروپا خبری هس��ت.
جهان امروز ،جهانی بشدت فناورینه (تکنولوژیک) و
نقدینه (مونتاریک) شده است.
در چنین دنیای نوینی که ارادههای برتر به وسیله
سرمایههای سیال و نرمافزارها و باورها ،سختافزارها
را کنترل میکنند ،طبق همان قول معروف محمد
خاتمی ،رئیس اعالم ورشکستگی کرده اصالحات،
نهتنها تصمیمات حیاتی واشنگتن در تلآویو گرفته
میشود ،بلکه در بخشی از تصمیمات لندن ،پاریس،
پکن و مس��کو هم باید به دنب��ال ردپایی در جزایر
بینام و نشان بهشت مالیاتی بود و چه بسا صیادان
پابرهنه چند دهه پیش سواحل جنوبی خلیجفارس
نیز در چنین روزگاری ادعای روی کار آوردن دولتی
در آمریکا را داشته باشند! در چنین شرایطی است
که ب��ه ادعایی دیگر روسها رئیسجمهور مطلوب
خودش��ان را در واش��نگتن ،مرکزیت قطب رقیب
روی کار میآورند و در مقابل نهادهای مالی بزرگ
آمریکایی و صهیونیستی میتوانند اقتصاد لیبرالی
مورد نظرش��ان را به رقبای ش��رقی سابق یعنی به
روسیه و چین غالب کنند.
دنی��ای ام��روز در نتیجه شکس��تهای متوالی
ایس��مها و انفجار منفعتگرای��ی و همچنین فقدان
هژمونیهای فیزیکی واحد س��ابق یا دوگانه اسبق،
چنان چندقطبی ش��ده که در آن هر کش��ور ،اتحاد
منطق��های یا فرامنطقهای یا هر هس��ته سیاس��ی
مس��تقلی که اس��تطاعتش را پیدا کند ،میتواند به
قطبی جدید تبدیل شود .فقط آمریکا ،اروپای غربی،
چین ،اوراسیا ،کشورهای مشترکالمنافع با بریتانیا،
ژاپن و شبهقاره هند ،قطب نیستند ،بلکه تصوری که
امروز در اندیشکدههای بزرگ انگلیسی و آمریکایی
از آفریقایجنوب��ی ،برزیل و ایران میرود تبدیل آنها
به قطبهایی منطقهای است در حالی که حوزههای
جمعیتی قارهها مثل مکزیک ،نیجریه ،مصر و اندونزی
نی��ز در آینده میتوانند برای خود قطبهایی جدید
تشکیلدهند.
ت��ازه این فق��ط چش��مانداز آن بخ��ش از نفوذ
جهانی و منطقهای اس��ت ک��ه در اختیار دولتهای
مرکزی باقی میماند ،اگرنه ش��رکتهای غولآسا و
اتحادیهها و نهادهای فراملیتی تجاری و سیاسی در
حال شکلگیری ،شرق و غرب عالم را در نوردیدهاند.
شبکهای از تسلسل منافع در بلوکهای منقرضشده
ش��رق و غرب شکل میگیرد که در آن مازاد تجاری
چین تبدیل ب��ه اوراق قرضه بان��ک مرکزی آمریکا
میشود در حالی که همزمان سنگاپور و هنگکنگ

تعطیل شده و اگر وضعیت
به همین ش��کلادامه پیدا
کن��د فروش��ندگان از این
بازارچه میروند .پورتوماج
به سختگیریهای گمرک
و افزای��ش ع��وارض ه��م
اش��اره میکند و میگوید:
با عوارضی که گمرک میگیرد و سختگیریهایی
که میکند ،از ابتدای امس��ال حتی  2کیلو بار هم
نتوانس��تهایم به این س��وی مرز بیاوریم .معیشت
مردم مرزنش��ین در این منطقه وابسته به همین
بازارچه اس��ت ،اگر قرار باشد همه به جای کمک
به مردم ،س��نگاندازی کنند ،ما باید کوچ کنیم و
از اینجا برویم .حس��ینقلی قوانلو ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اس��تان گلس��تان هم با
بیان اینکه اینچهبرون ،بازارچه رس��می نیس��ت،
میگوی��د :به طور قط��ع وضعی��ت اینچهبرون با
بازارچههای رس��می متفاوت است و باید بپذیریم
ای��ن بازارچه رونق چندانی هم ن��دارد .با اینحال،
او معتق��د اس��ت کمرونق ب��ودن بازارچ��ه مرزی
اینچهبرون مربوط به اس��تان نیست بلکه به طرف
ترکمنس��تانی بازمیگ��ردد .از طرف��ی هم برخی
سختگیریها درباره واردات کاال که عمدتا پارچه
و ش��کالت اس��ت ،انجام میش��ود که قرار شد به

بایستههای شیفت گفتمانی دولت

دول��ت» در قب��ال غرب ،مربوط به س��یگنالها و
نش��انههایی است که از س��وی دستگاه دیپلماسی
کش��ورمان ارس��ال میشود .این س��یگنالها باید
منبعث از «اقتدار ایران» بوده و پیام «قاطعیت ایران
اسالمی» را به صورت آشکار به طرف مقابل مخابره و
تفهیم کند .هر گونه اظهار نظر یا سخنی که حاوی
پیام یا نش��انهای مغایر این اقتدار باش��د ،منجر به
گستاخی بیشتر غرب مقابل کشورمان خواهد شد.
همانگونه که اش��اره ش��د ،برخی س��خنان و
س��یگنالهایی ک��ه از س��وی مس��ؤوالن اجرایی
کش��ورمان درب��اره «تفکی��ک ب��ازی آمری��کا از
اروپ��ا» ی��ا «تمای��ز دموکراته��ای آمری��کا از
جمهوریخواه��ان کاخ س��فید» به غ��رب مخابره

«غرب و شرق» زدگان
یادداشت امروز ادامه از صفحه اول
چنی��ن دولتی قطع��ا از
کسانی مشاوره گرفته که جهانبینیشان تار عنکبوت
بس��ته و در قرن بیستویکم هنوز جهان را به شکل
قرن بیستمی «شرقی-غربی» میبینند.
پ��س از تحوالت هفته گذش��ته ،رس��انههای
همسوی تهران و لندن ،به بهانه دیدار دکتر والیتی
از مس��کو که حامل پیام ویژه مقام معظم رهبری
برای رئیسجمهور روسیه بود ،از چرخش سیاست
خارجی ایران به شرق نالیدند .اما اگر به تحلیلهای
آنها رجوع کنید ،نگاه یکجانبه نگرشان در اینباره که
تنها به همکاری ایران با روسیه در زمینههای نظامی
یا هوایی حساسیت نشان میدهند و چشم بر همه
آنچه در س��الهای اخیر بین ایران و غرب گذشته
میبندند ،آشکار میشود .هر گونه جزئیاتی درباره
همکاریهای عملی شده یا وعده داده شده تهران و
مسکو مورد مداقه قرار میگیرد اما بزرگترین شعار
طیف دولت و حامیانش در چند س��ال گذشته که
دس��ت دراز کردن به سوی کدخدای غربیهاست
با همه کنشهای دیپلماتیک و سیاسی مربوط به
آن نادیده گرفته میشود .این زاییده همان دیدگاه
مرجعی اس��ت که از اس��اس با ش��عار «نه شرقی،
نه غربی» منافات دارد ام��ا ریاکارانه آن را پیراهن
عثمان میکند .دیدگاهی که باعث ش��د  17سال
قب��ل ،بنیانگذاران یک روزنامه لیبرال پیش��رو ،نام
«شرق» را بدل از غرب برای آن انتخاب کنند .من
جزو نس��لی از روزنامهنگاران هس��تم که از نزدیک
با توجیه پایهگذاران ش��رق آش��نا شدم« :وقتی ما
(کارگزاران و اصالحطلبان) شرق باشیم ،پس الجرم
جای��گاه غرب (آمریکا و اروپا) را نیز برای حاکمیت
جمهوری اسالمی توجیه میکنیم و به آن رسمیت
میبخشیم».
اگر در گذشته جالل آلاحمد به پدیدهای به نام
«غربزدگی» در میان روشنفکران ایرانی اشاره کرده
بود ،امروز ما باید پدیدهای را تحلیل کنیم که میتوان
آن را «غرب و ش��رقزدگی» ن��ام نهاد .غربزدگانی
که چنان در جهانبینی غربی الینه شدهاند که دچار
فوبیای ش��رقی ش��دهاند؛ بیم��اری مزمنی که پس
از قرنه��ا مواجهه با امپراتوریهای ش��رقی و بلوک
کمونیستی ش��رق در وجود اروپاییها وآمریکاییها
رخنه کرده است.
ای��ن «غرب و ش��رقزدگان» در تاریخ جا مانده
که حاال به مشاوران دولت جمهوری اسالمی ایران
تبدیل ش��دهاند ،این روزها نی��ز در همان حال که
«نه ش��رقی» را فریاد میزنند ،لحن عاجزانهش��ان
نس��بت به غرب در تمام تریبونها و منبرهایشان
شنیده میشود و الجرم عبارت تالی «نه غربی» در
دهانشان میماسد؛ غافل از آن که در نظم جهانی

وطن امروز

(و بتازگی مع��ادن ارز دیجیتال��ی در چین و ژاپن)
جریان اصلی نقدینگی دالر و یورو را از اروپا و آمریکا
به س��وی خود میکش��ند .در حالی که آمریکا برای
جبران کسری تراز تجاریاش به همه شرکای خود
بویژه اروپاییها در سوی دیگر اقیانوس اطلس اعالن
جنگ میدهد ،دالر و به تبع آن یورو دچار بیثباتی
بیشتری میشوند که این باعث قدرتگیری ارزهای
نوظهور مثل یوآن میش��ود که این نیز به نوبه خود
مازاد تجاری چین را باز افزایش میدهد و این چرخه
تا رس��یدن به نظمی جدید ادامه مییابد .ایران هم
مثل هر قطب بالقوه دیگری در چنین جهانی باید تا
جای امکان با قطبهای دیگر تعامل کند و موقعیت
خود را ارتقا دهد.
دیدار اخی��ر پوتین و ترامپ در هلس��ینکی نیز
اگرچه به تالش  2رهبر شرقی و غربی برای تقسیم
مجدد جهان تعبیر شد اما همانها که این تعبیر را
به کار بردند از ابتدا اش��اره ک��رده بودند که اگر هم
 2ابرقدرت س��ابق بتوانند قلمرویی را تقسیم کنند،
این تنها به معن��ای حفظ هژمونی در حال تهدید و
تحدیدش��ان در دنیایی است که قطبهای جدیدی
در آن س��ر برآوردهاند .اما همانط��ور که ترامپ در
دیدار با پوتین درباره دخیل کردن شی جینپینگ،
رئیسجمهوری خلق چین در مذاکرات آتی اعتراف
کرد ،حتی مسکو و واشنگتن برای حضور مجدد در
بخشهای بحرانی خاورمیانه و سپس اروپا که در قرن
بیس��تم دیرزمانی بین  2بلوک غرب و شرق تقسیم
شده بودند نیازمند همکاری دیگر قطبهای جهانی
و منطقهای هستند.
س��ادهترین برداش��تی که میتوان از نشس��ت
هلس��ینکی کرد این اس��ت ک��ه روس��یه حتی در
چش��مانداز ایدهآل کرملین ق��درت محوری قطب
اوراسیاست ،قارهای جدید که در شمال آسیا و شرق
اروپا شکل میگیرد ،پس حداکثر میتواند نقش قطب
«واسط» میان شرق و آمریکا در غرب را ایفا کند.
این قطب واس��ط ش��رق و غرب یا همان اوراسیا
در عی��ن حال متش��کل از مناطقی چون آس��یای
مرکزی ،ف�لات پامیر و دره فرغانه ،آس��یای صغیر،
قفقاز ،اس��تپهای جنوبی روسیه و بخشی از اروپای
ش��رقی اس��ت که از مهد تاریخ جزو قلمرو یا حوزه
نفوذ فرهنگی امپراتوریهای باس��تانی ایران بودهاند
یا دس��تکم ارتباطاتی کهن با ساکنان فالت ایران
داشتهاند .نزدیکی ما با قطب اوراسیایی توجیهی به
مراتب ملیتر از تعامل با آمریکا و اروپا دارد ،چرا که به
منزله تعامل مجدد با پیوستهای تاریخی و فرهنگی
ایرانزمین است .حال میتوان دریافت دیدگاهی که
جمهوری اسالمی ایران را بهخاطر همکاری با روسیه
به عنوان محور قطب اوراسیایی به شرقگرایی متهم
میکند تا چه میزان وابسته و واپسگراست.

میش��ود ،صرفا منجر به پیش��برد اهداف وقیحانه
مشترک بازیگران غربی در تقابل با نظام و ملت ایران
خواهد شد.
س��ومین و مهمترین موضوع« ،ترمیم و تغییر
باورها» در دولت اس��ت .آنچه در طول  5سال اخیر
رخ داده اس��ت ،بیانگر شکست و از بین رفتن باور
«اعتمادپذیری آمریکا و اروپا» است .هم اکنون زمان
آن رس��یده اس��ت تا این باور نادرست و شکست
خ��ورده ،با ب��اوری به نام «خصوم��ت ذاتی غرب با
ایران» جایگزین ش��ود .تا زمانی که حتی رگههایی
از باور به «اعتمادپذیری واش��نگتن» و «معامله با
سیاس��تمداران آمریکایی» در میان دولتمردان ما
وجود داش��ته باش��د ،اساسا ش��اهد ایجاد تغییری

علت محرومیت مرزنشینان ،ش��رایط بهبود یابد.
علیاصغر طهماس��بی ،معاون سیاس��ی -امنیتی
استاندار گلستان هم در پیگیریهای تسنیم با بیان
اینکه نباید ش��رایط را برای مردم سخت کنیم ،از
برخی دس��تگاهها انتقاد کرده و گفته است :کاش
بازاریان اینچهبرون نام مس��ؤوالن و افرادی را که
ن همه سختگیری و مشکل برایشان ایجاد کرده
ای 
بودند میگفتند.
به گفته او ،برخی افراد در گمرک فشار زیادی به
بازاریان اینچهبرون میآورند و ما هم مطلع شدیم.
یکی از دالیل س��فر اخیر وزیر کش��ور به استان و
بازدید از مناطق مرزی بررسی مشکالت مردم در
بازارچه مرزی اینچهبرون بود .طهماس��بی تأکید
میکند :گمرک نباید از مسؤولیتی که دارد ،شانه
خالی کند و وظایفش را به افراد دیگری بسپارد .ما
به گمرک اعالم کردیم فرافکنی نکند و وظایفش
را بدرس��تی انجام ده��د .با توجه ب��ه محرومیت
منطقه مرزی استان و تنگی معیشت ساکنان آن،
مسؤوالن باید فکری به حال بهبود اوضاع بازارچه
مرزی اینچهبرون که این روزها روزنه امیدی برای
گ��ذران زندگی اس��ت ،کنند ،در غی��ر اینصورت
نهتنها اش��تغالی که در  2دهه گذشته در منطقه
ایجاد شده نابود خواهد شد ،بلکه شاهد مهاجرت
مرزنشینان به دیگر مناطق خواهیم بود.
واقعی و شگرف در حوزه سیاست خارجی کشورمان
نخواهیم بود .همچنین اس��تمرار این باور نادرست،
ضریب آس��یبپذیری کش��ورمان را برابر دشمنان
قسمخورده انقالب و ملت ایران افزایش خواهد داد.
بدیهی است بساط تفکر «اصالحپذیری آمریکا» باید
از عرصه گفتمانی و اجرایی دولت جمع ش��ود و با
تفکرات منطقی و مبتنی بر حقایق موجود جایگزین
شود.
در صورتی که این  3مولفه ،یعنی«تکیه بر اصول
انقالب اسالمی و سیاست خارجی ایران»« ،ارسال
سیگنالهای اقتدارآفرین» و «ترمیم و تغییر باورها»
در کنار یکدیگر تحقق یابد ،شاهد شیفت گفتمانی
دول��ت در مقابل غرب و در نتیجه ،انفعال بازیگران
عهدش��کن آمریکای��ی و اروپایی در مقاب��ل ایران
قدرتمند خواهیم بود.
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بهرهمندی  8هزار نفر در هوتن و
کرند از نعمت آب شرب سالم

رئی��س هیاتمدی��ره و مدیرعامل ش��رکت
آب و فاضالب روس��تایی گلس��تان از طرحهای
آبرس��انی بخش مرزی داش��لیبرون و عملیات
اجرایی آبرس��انی تاسیسات آبشیرینکن واقع
در روستای کرند شهرس��تان کاووس بازدید به
عمل آورد .مهدی شکیبافر اظهار داشت :به علت
طوالنیبودنخطوطانتقالمجتمعهایآبرسانی،
کمبود منابع آبی در منطقه جنوبی استان و باال
بودن هزینههای انتقال آب از جنوب به ش��مال،
این شرکت اقدام به انجام مطالعات امکانسنجی
اس��تفاده از آبهای نامتعارف و شور در  5نقطه
خواجهنفس ،سیمینشهر ،هوتن و کرند (فجر ،)6
الغدیر و شمال مراوهتپه کرده است .وی تصریح
کرد :با نصب دس��تگاه آبشیرینکن برای رفع
مشکل تامین آب شرب روستاهای مرزی هوتن
و کرند شهرستان گنبدکاووس جمعیتی بالغ بر
 8هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی
بهرهمندمیشوند.
مازندران

دلیل اصلی بهرهوری پایین آب
قیمت غیرمنصفانه است

مدیرعامل آب منطقهای مازندران گفت :یکی
از دالیل اصلی به��رهوری پایین آب در ایران که
منجر به بدمصرفی این منبع ارزشمند شده قیمت
غیرمنصفان��ه و اندک آن اس��ت .محمدابراهیم
یخکشی در س��ومین نشست علمی -تخصصی
بررسی مس��ائل آب در مازندران تصریح کرد :در
کشاورزی قیمت دولتی آب بسیار ناچیز است به
طوری که متوس��ط هر مترمکعب آب در بخش
کشاورزی حدود  3تومان بوده یعنی بهای آب در
بخش آب زیرزمینی (چاهها) و آبهای سطحی
س��نتی مجانی و صفر و در شبکه مدرن حداکثر
 45تومان محاس��به میش��ود ،در حالی که این
قیمت در بازار محلی آب کش��اورزی به ازای هر
مترمکعب بین  400تا  700تومان مبادله میشود
و نیاز است عالوه بر اصالح قوانین و واگذاری کار
به مردم ،بازار آب نیز توس��عه یابد و تقویت شده
و نظام قیمتگذاری آب نیز اصالح ش��ود .وی بر
درک نهادی از مساله آب تاکید کرد و گفت :امروز
مجل��س ما باید در زمینه آب دغدغه بیش��تری
داشته باشد و قوانین را متناسب با شرایط و نیاز
بخش آب به روز و کارآمد کند.

