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وطن

وطن امروز شماره 2524

هرمزگان

حدود  ۴۰۰هزار هکتار از اراضی استان درگیر پدیده فرونشست زمین است

مرگ آبخوانها در گلستان!

برگزاری دوره آموزشی «بررسی
سوانح دریایی» در بندرلنگه

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از برگزاری
دوره آموزش��ی «بررسی س��وانح دریایی» در این
منطفه خبر داد« .قاس��م عسکرینس��ب» مدیر
بن��ادر و دریانوردی بندرلنگه ب��ا اعالم این خبر
افزود :دوره آموزشی آشنایی با نحوه بررسی سوانح
دریایی در راستای پیادهس��ازی الزامات سازمان
جهان��ی دریان��وردی ( )IMOو ارتقای س��طح
ایمنی دریانوردی و لزوم بهروزرس��انی سیس��تم
بررسی سوانح دریایی کشور در بنادر و دریانوردی
بندرلنگه برگزار شد .وی هدف از برگزاری این دوره
آموزش��ی را ارتقای سطح دانش و توانمندیهای
فنی بازرسان سوانح دریایی در بنادر و دریانوردی
بندرلنگه عن��وان کرد .عسکرینس��ب گفت :از
آنجا که بررسی س��وانح دریایی بویژه جمعآوری
اطالعات اولیه به صورت کارش��ناسمحور انجام
میش��ود ،آموزش نیروهای متخصص دریایی در
بنادر از اهمیت ویژهای برخوردار است.

ب شور  2پیامد اصلی
مرگ آبخوانها و نفوذ زبانه آ 
برداش��تهای بیرویه اس��ت و در حالیکه گلستان
چهاردهمین استان درگیر با فرونشست است اما این
دغدغه همچنان جدی گرفته نمیشود .در سالهای
اخیر آمارهای بس��یاری درباره برداش��تهای بیرویه
مطرح میش��ود اما فرونشس��ت ،م��رگ آبخوانها و
نفوذ زبانه آب ش��ور پدیدههایی خزنده است که آرام
و بیصدا در حال گس��ترش اس��ت بیآنکه بهعنوان
دغدغ��های جدی مورد توجه ق��رار گیرد .مطابق آمار
منتشره ،برداش��ت از آبهای زیرزمینی کشور حدود
 ۴۲میلیارد مترمکعب اس��ت که از طریق  ۴۵۰هزار
حلقه چاه مجاز و  ۳۳۰هزار حلقه چاه غیرمجاز انجام
میشود که طبق برنامه ششم توسعه باید  ۱۱میلیارد
مترمکعب از برداشت آبهای زیرزمینی کاهش یابد.
کارشناس��ان معتقدند در سالهای اخیر هرچند
ت در محافل مختلف صحبت
دربارهاضاف��ه برداش�� 
میش��ود ام��ا پیامدهای ای��ن موضوع که خش��کی
جنگلها ،نفوذ زبانه آب شور ،فرونشست ،فروچاله و...
است مورد غفلت قرار گرفته است .یک دکترای علوم
مهندسی آبخیزداری با تأکید بر اینکه بحث آبهای
زیرزمینی مقوله بس��یار مهمی اس��ت و باید بیشاز
پی��ش مورد توجه قرار گیرد ،ب��ه مهر گفت :در ایران
یکی از مهمترین منابعی که برای شرب در درجه اول
و بعد کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد ،آبهای
زیرزمینی اس��ت .محمد عباسی افزود :ایران کشوری
خشک و نیمهخشک است و به دلیل قرار گرفتن در
عرض  ۲۰تا  ۴۰درجه عمدتاً بارش مناس��بی ندارد و
می��زان بارش در ایران یکس��وم بارش جهانی (۲۵۰
میلیمتر از  ۸۵۰میلیمتر بارش جهانی) اس��ت و از

بانک

برگزاری جشنواره حسابهاي
قرضالحسنه بانک اقتصادنوين

در شش��مين جش��نواره حس��ابهاي
قرضالحس��نه بان��ک اقتصادنوي��ن از ه��ر
 10نف��ر يک نفر برنده خواهد ش��د .شش��مين
دوره قرعهکش��ي حس��ابهاي قرضالحس��نه
بان��ک اقتصادنوين از ابتداي خردادم��اه  97آغاز
ش��ده و تا پايان ش��هريورماه جاري ادامه خواهد
داش��ت و از هر  10نفر واجد ش��رايط شرکت در
قرعهکش��ي ،يک نفر برنده يک��ي از جوايز ارزنده
اين جش��نواره خواهد ش��د .در اين جشنواره که
با هدف ترويج س��نت پس��نديده قرضالحسنه
و به پاس قدرداني از مش��تريان نيکانديش اين
بانک برگزار ميشود 17 ،س��که تمامبهار آزادي
به يک نفر 17 ،س��که نيمبه��ار آزادي به  2نفر،
 17س��که ربع بهار آزادي به  3نفر ،يک ربع سکه
بهار آزادي به يکهزار و  117نفر و ميلياردها ريال
جوايز نقدي ديگر به سپردهگذاران واجد شرايط
شرکت در قرعهکشي اين دوره اعطا ميشود که
طبق برنامهريزي انجامش��ده از هر  10نفر واجد
شرايط شرکت در قرعهکشي يک نفر برنده يکي
از اين جوايز خواهد شد .حداقل موجودي شرکت
در قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه پسانداز
بانک اقتصادنوين  500هزار ريال است.

اینرو نیاز داریم از آبهای زیرزمینی و منابع پایدارتر
اس��تفاده کنیم .به گفته این کارش��ناس آبخیزداری،
آبخوانه��ا ظرفه��ای طبیعی هس��تند ک��ه امکان
حرکت ،ذخیره و نفوذ و همچنین اس��تحصال آب را
به ما میدهند و اگر بهرهبرداری متناس��ب و مجاز از
آبهای زیرزمینی انجام نشود ،دچار تبعات و مشکالت
متعددی میشویم .وی اضافه کرد :در  ۵۰سال گذشته
حدود  ۱۳۰میلیارد مترمکعب از آبهایی را که اص ً
ال
نباید به آنها دست میزدیم استفاده کردهایم و االن هم
که تنها مجاز به برداش��ت  ۳۱میلیارد مترمکعب آب
هستیم  ۴۲میلیارد مترمکعب برداشت داریم .وی با
اشاره به اینکه هماکنون  ۱۱میلیارد مترمکعب اضافه
برداش��ت آب داریم ،گفت :از  ۶۰۹دشت کشور ۳۵۷
دش��ت از لحاظ بهرهبرداری نباید هیچگونه توسعهای
داشته باشند و در حال حاضر در شرایط نگرانکننده

«ب��رای اینکه آتش ت�لاش در وج��ود هر فردی
خاموش نشود باید آن را با باور داشتن به توانمندیهای
خود روش��ن نگه داشت و این همان چرخه موفقیت
است ».این جمله دختر کارآفرینی است که باور دارد
ی اس��ت و برای رسیدن به آن باید
«توانستن» آرزوی 
تالش کرد« .مهس��ا عمادی»  ۴سال قبل دانشجویی
بود که با داشتن تنها یک ایده ،فعالیت خود را آغاز کرد
و با اجرای طرحهای خالقانه خود در حوزه مش��اوره
و روانشناس��ی حت��ی تعدادی از اس��تادان خود را در
موسس��هاش دعوت به همکاری کرد .در مؤسسه این
کارآفرین ۲۷س��اله هماکنون بیش از  40نفر فعالیت

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
به عب��ارت بهت��ر ،رهبر
هوش��مند انقالب در بحبوحه فضای احساسی و
خاصی که متعاقب «بزک کردن چهره آمریکا» و
«اغراق در محاس��به وزن برجام» در دولت یازدهم
بهوجود آمده بود ،به حقیقتی به نام «پایانناپذیر
بودن تحریمها» و «دشمنی دائم آمریکا با ایران»
اشاره فرمودند .هماکنون ،چند سال پس از سخنان
رهبر حکیم انقالب ،آقای ظریف سخن از «اعتیاد
آمریکا ب��ه تحریم ایران» به می��ان آورده و تاکید
میکن��د در این معادله تفاوتی می��ان دولتهای
دموکرات و جمهوریخواه آمریکا وجود ندارد.
 -4ه��ر چند ملت ما هزینه گرانی برای رس��یدن
مسؤوالن سیاست خارجی کشورمان به این «گزاره
راهبردی» پرداخته و این «بیداری» باید در همان
سال  92اتفاق میافتاد اما حداقلیترین انتظار ملت

ایران از دس��تگاه دیپلماسی این است که الاقل در
آیندههای نزدیک و دور ،دوباره دچار این «خطای
راهبردی» نش��ود .با توجه به پیچ تاریخی مهمی
ک��ه در آن قرار داریم ،این ب��ار هر گونه «اغراق»،
«اف��راط»« ،کژتاب��ی» و «خوش��بینی مفرط» در
حوزه رفتار بینالمللی میتواند حکم پاشنه آشیل
سیاست خارجی ما را ایفا کند.
بدون شک اعتراف وزیر امور خارجه کشورمان
درباره اشتباه در قبال آمریکا و رفتار سیاستمداران
ای��ن کش��ور ،ش��رط «الزم» و دوربرگردانی برای
دستگاه سیاست خارجی کشورمان جهت بازگشت
به مسیر اقتدار در برابر دشمنان قسمخورده نظام
محسوب میش��ود .با این حال همچنان «شروط
کافی» دیگری در این معادله وجود دارد که نباید
آنها را نادیده انگاش��ت؛ شروطی که مهمترین آنها
«بازتعریف نس��بت آرمانها»« ،اس��تراتژیها» و

میکنند که اغلب آنها روانشناس یا پزشک هستند .وی
در پاسخ به اینکه مسیر موفقیت را چگونه طی کردید؟
گفت :بهرغم مخالفتهای خانواده از سال اول دانشگاه
اصرار به کار کردن و اس��تقالل داشتم ،پس از مدتی
با یک موسس��ه آموزش عالی که تحت نظارت وزارت
علوم بود وارد مذاکره شدم و آنها را مجاب کردم ضمن
اجاره یک واحد در آن موسسه دپارتمان روانشناسی
را با مدیریت و هزینه شخصی راهاندازی کنم ،سپس

«تاکتیکها» در حوزه سیاس��ت خارجی در کنار
رصد هوش��مندانه رفتار دشمن است .بزرگترین
درس��ی که دس��تگاه دیپلماس��ی ما باید از وقایع
 5س��ال اخیر بگیرد ،این اس��ت ک��ه نباید ثوابت
سیاست خارجی کشورمان را فدای «تاکتیکهای
احساس��ی» و «متغیره��ای زودگ��ذر» در فضای
پیچیده نظام بینالملل کند .هرگاه نس��بت میان
ثوابت و متغیرها در سیاس��ت خارجی کشوری بر
هم بریزد ،دشمن به صورت آشکار یا نهان بر فضای
تصمیمسازی آن محیط خواهد شد .تجربه تلخی
که ما آن را در برجام آموختیم و دیگر مجالی برای
آزمون و خطای دوباره درباره آن نخواهیم داش��ت؛
حقیقتی که امیدواریم دس��تگاه دیپلماسی ما به
صورتی عمیق آن را درک کرده باش��د و فردا آقای
دکتر ظریف در گفتوگویی دیگر نگوید درباره اروپا
هم اشتباه کردم.

نقش مالیات در تأمین کسری بودجه
ادامه از صفحه اول
مالیات ـ3
نفت نیز ی��ک ثروت ملی
اس��ت و طبیع��ی اس��ت نمیت��وان آن را فروخت و
ب��رای هزینههای جاری از آن اس��تفاده کرد .این کار
مانند فروش لوازم اساسی منزل برای خرید مایحتاج
روزانه اس��ت .اگرچه امکان دارد اما منطقی نیست و
در بلندمدت پیامدی جز فقر نخواهد داش��ت .از این
ثروت باید برای توسعه و ایجاد ثروتهای عظیم بهره
برد ،نه برای گذران امور روزانه .وابستگی به درآمدهای
نفتی ،مساله تخصیص مناسب منابع را از موضوعیت
انداخته و از طرفی رفاه کشور را در چنگال تالطمات
نفتی قرار داده است.
فلس��فه درآمدی دولت نیز مانن��د آحاد جامعه
باید بر اس��اس خدمات و ارزش افزودهاش باشد و به
همان میزان درآمد عایدش شود .یعنی دولت باید به
همان نسبت زحماتش از آحاد جامعه مالیات دریافت
کند؛ نه کمتر و نه بیشتر و نه از قشری خاص مانند
کارمندان و تولیدکنندهها!
نگاهی به س��هم مالیات در منابع عمومی دولت

نش��ان میدهد اگر چه طی سالهای اخیر با روندی
نوس��انی و افزایش��ی در این ش��اخص مواجه بودیم
و از ح��دود  34درصد در س��ال  1392به حدود 36
درصد در سال  1395رسیدهایم اما مقایسه این رقم
با سایر کشورها حکایت از وضع نامناسبی دارد .سهم
مالیات در منابع عمومی سایر دولتها عمدتا بیش از
 70درصد و بعضا بیش از  90درصد اس��ت (آلمان و
گرجستان).
ش��اخص دیگ��ری در این زمینه وج��ود دارد
به نام نس��بت مالیات به اعتب��ارات هزینهای که
توضیحدهنده میزان پوش��ش هزینههای جاری
دولت از محل مالیاتهاست .بررسی روند عملکرد
این ش��اخص طی س��الهای اخیر حاکی از آن
است که بهرغم نوسانات زیاد در رشد درآمدهای
مالیاتی ،شاخص مذکور با نوسان اندکی افزایش
یافت��ه و از ح��دود  41درصد در س��ال  1392به
 49درصد در سال  1395ارتقا یافته است .با وجود
این ،مقایسه رقم این شاخص با میزان آن در سایر
کشورها که غالبا بیش از  70درصد است ،حاکی از

قرار دارند .عباسی تصریح کرد :آمارها نشان میدهد در
گلستان افت حدود  ۸۰سانتیمتری آب زیرزمینی در
آبخوان آزاد نسبت به دوره درازمدت را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه کشاورزی یکی از بخشهای اثرگذار
در میزان برداش��ت از آبهای زیرزمینی است ،گفت:
افزایش فرونشس��ت و فروچال��ه در واقع نمود بیرونی
اس��تحصال بیش از حد و اضافه برداش��ت از آبهای
زیرزمینی است .این دکترای علوم مهندسی آبخیزداری
با بیان اینکه در گلستان نگرانیهای بزرگتر از فروچاله
را داریم ،افزود :گلس��تان چهاردهمین استان درگیر
کش��ور با پدیده فرونشست است ۳۸ .روستای استان
درگیر این پدیده هستند و مساحتی حدود  400هزار
هکتار را شامل می ش��ود .وی از فرونشست بهعنوان
پدیدهای آرام و خزنده که پیامدهای آن را در آیندهای
نهچندان دور ش��اهد خواهیم بود ،نام برد و ادامه داد:

ایجاد اشتغال و کارآفرینی با ایدههای خالقانه

دیگر اشتباه نکنید آقای ظریف!
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پایین بودن آن است.
تامین حدود  35درصدی منابع عمومی دولت
از محل مالیات و وابس��تگی حدود  50درصدی به
نفت ،ب��ر ضرورت اتخاذ تدابی��ر الزم برای تقویت
س��هم مالیات در بودجه تاکید دارد .اگرچه چنین
بودجهری��زیای روی کاغ��ذ ،با براب��ری درآمدها
با مخارج مواجه میش��ود اما با وضعیت س�لامت
اقتص��ادی عینی کش��ور بخوبی همخوان اس��ت.
مصارف در کش��ور ،بیشتر از تولیدات داخلی است
و این به معنای عاریتی بودن رفاه موجود اس��ت؛
به نحوی که ب��ا از بین رفتن نفت یا تغییر اندکی
در قیمت آن شاهد تغییرات وسیعی در سطح رفاه
مردم خواهیم بود ،لذا هرچه زودتر باید فکری برای
سالمت بودجه و نظام مالیاتیمان کنیم.
--------------------------------- -1معاونت پژوهشهای اقتصادی ،1396 ،بررسی
الیحه بودجه سال 1397
 -2وزارت امور اقتصادی و دارایی ،1396 ،برنامههای
پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 1397

در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
10002231

یکشنبه  11شهریور 1397

@vatanemrooz

اقدام به برگزاری کارگاههای تخصصی روانشناسی با
حضور استادان مطرح کش��ور کردم و در این بین به
تعدادی از اساتید دانشگاه خودم نیز پیشنهاد همکاری
دادم ک��ه آنها نیز قبول کردن��د .عمادی افزود :وقتی
دپارتمان روانشناسی را در آن موسسه راهاندازی کردم
میدانستم در پایان ماه باید هزینههایی را متقبل شوم
ب��ه همین دلیل از همان روز اول اقدام به برنامهریزی
برای برگزاری کارگاه کردم و ظرف  2هفته توانس��تم

پدیده فرونشست با چشم دیده نمیشود اما از طریق
ماهواره قابل رصد است.
عباس��ی اضاف��ه کرد :اضاف��ه برداش��تهابه جز
فرونشس��تها به دلیل مرگ آبخوانها (که منجر به
خشکی و نابودی جنگلها میشود) ،باعث نفوذ زبانه
آبش��ور میش��ود که میتواند آبهای شیرین ما را
شور کند و این پدیده گلستان را تهدید میکند .وی
ب��ا بیان اینکه هماکنون در  ۴۰۰هزار هکتار از اراضی
گلس��تان بویژه در یساقی و س��لطانآباد در گرگان با
پدیده لولهزایی مواجه هستیم ،تصریح کرد :هماکنون
 2هزار و « ۴۰۰گالی» (نوعی فرس��ایش خاک) فعال
در این اس��تان داریم .وی با اش��اره به اینکه  2هزار و
« ۴۰۰گالی» فعال گلستان بیشتر در شمال و شرق
اس��تان قرار دارند ،گفت« :گالی»ها (نوعی فرسایش
خاک) در اس��تان تا چند متر توسعه پیدا میکنند و
باعث قطع خطوط آب و برق ،جادهها و ...میش��وند و
روستای قِرناق یکی از روستاهای درگیر با این موضوع
است تا جایی که «گالی» ،روستا را به  2قسمت تقسیم
کرد .وی با بیان اینکه تغذیه آبخوان آزاد میتواند باعث
تغذیه آبخوان عمیق ش��ود ،افزود :متأسفانه گلستان
ب��ا چالش بزرگی در این حوزه مواجه اس��ت ،چرا که
آبخوان آزاد گرگان (وسیعترین آبخوان استان) توسط
ش��هرها پوش��ش پیدا کرده و امکان نفوذ را از دست
داده است در شرایطی که مناطق جنوبی استان منطقه
حساس و محل تغذیه آبخوانهاست .وی تأکید کرد:
باید با اجرای طرحهای آبخی��زداری و آبخوانداری و
همچنین شناسایی زونهای تغذیه ،شرایط و فرصت
نفوذ را تسهیل و فراهم کرده و خسارت سیل را کاهش
دهیم و همچنین منابع پایدار ایجاد کنیم.

نخستینکارگاه تخصصی روانشناسی را برگزار کنم.
در نهایت بعد از چند ماه توانس��تم این فعالیت را به
سوددهی برس��انم اما این تازه ابتدای راه بود ،چرا که
ایدههای زیادی در زمینه روانشناسی داشتم .وی افزود:
برگزاری دورههای آموزشی روانشناسی تا اندازهای برای
دانشجویان و جامعه روانشناسی کشور مثمرثمر بود که
در این راس��تا  ۱۱۰نفر آموزش عمل��ی و کاربردی را
طی کردند .او ادامه داد :بخشی از کارآفرینی شجاعت
در ریسکپذیری اس��ت و من اکنون توانستهام برای
بیش از  40فارغالتحصیل و روانش��ناس ارشد شغل
ایجاد کنم.

آذربایجانشرقی

بهرهبرداری از چند طرح عمرانی
خدماتی و تولیدی در اهر

چن��د طرح عمران��ی ،خدمات��ی و تولیدی
ب��ا حضور معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار
آذربایج��ان ش��رقی در شهرس��تان اه��ر ب��ه
بهرهبرداری رس��ید .رحیم ش��هرتیفر در سفر
به شهرس��تان اهر چند طرح عمرانی ،خدماتی
و تولیدی ش��امل سیلوی  12هزار تنی ،کارگاه
جورابباف��ی در روس��تای دایالر ،آبرس��انی به
روستاهای یوزباش��لو و گللر و کانال انتقال آب
کشاورزی روس��تای مردهکتان را با بیش از 52
میلیارد ریال اعتبار افتتاح کرد .معاون استاندار
آذربایجانش��رقی در آیین افتتاح این طرحها با
اش��اره به وضعیت اقتصادی موجود در کش��ور
اظهار داشت :شرایط موجود در واقع جنگ بین
اقتدار و ضعف و امید و ناامیدی است .وی ادامه
داد :حالت برد -بردی که نظام جمهوری سالمی
ای��ران در بحث برجام به دنبال آن بود موجبات
نگرانی دشمنان انقالب اسالمی را فراهم کرد بر
همین اساس تالش کردند حالت برد -برد را به
حالت باخت برای جمهوری اسالمی تبدیل کنند
که در این وضعیت رسالت آحاد ملت این است
که مقتدرانه بایستیم.
خوزستان

برگزاری جشن عید غدیر خم
در شورای حل اختالف اهواز

به مناس��بت عید س��عید غدیر خم مراس��م
جش��ن باش��کوهی در مجتمعه��ای ش��ماره
 2و  4ش��ورای حل اختالف اهواز برگزار ش��د .به
گ��زارش روابط عمومی ش��وراهای حل اختالف
استان خوزستان ،عید غدیر ،عید آلمحمد(ص)
و ارزش��مندترین و واالترین عید اس�لام اس��ت.
این روز بزرگ یادآور تعیین امیرالمومنین(ع) به
دست مبارک رسول اکرم(ص) به امر پروردگارش
است؛ باید این فطرت الهی را در دلها زنده کرد و
پردههای ظلمت و جهالت و تارهای نادانی و غفلت
را از دی��دگان غافالن برداش��ت تا بر طریقه حق
پایدار شوند و به صراط مستقیم الهی رو آوردند.
به همین مناس��بت مراسم باش��کوه جشن عید
غدیر در مجتمعهای  2و  4شورای حل اختالف
اهواز برگزار شد .در این مراسمات مداح اهلبیت
عصمت و طهارت (علیهمالسالم) در وصف سيرت
و فضائل اخالقي امام علي(ع) و عظمت واقعه غدير
به مولوديخواني و مدیحهسرایی پرداخت.

