قیمت سکه به  ۱۰میلیون و  ۶۷۰هزار تومان رسید

دوشنبه  4مرداد 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3266

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ،یکشنبه  ۳مرداد  ۱۴۰۰در بازار آزاد تهران به  ۱۰میلیون و  ۶۷۰هزار
تومان رسید .همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم  ۱۰میلیون و  ۴۵۰هزار تومان ،نیمسکه  ۵میلیون
و  ۴۵۰هزار تومان ،ربع سکه ۳میلیون و  ۴۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بود.

اقتصادی

روحانیبرایچندمینبار ادعایتکراریرفعتحریمهای اقتصادیپسازبرجامرامطرحکرد

دیوان شعر برجام!
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حسنروحانیدیروزیکشنبهدرشص 
بانک مرکزی اظهار داش��ت :بعد از اینکه سال  94توانستیم از
تحریم عبور کنیم ،آثار اقتصادی مثبت آن سال  95مشاهده
ش��د به طوری که در این س��ال از رشد اقتصادی  12/5درصد
برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال  97شرایط
باثباتی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم .روحانی افزود :از ابتدای
دولت یازدهم تا اوایل سال  97فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد
بویژه قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم ،رشد اقتصادی ،قیمت
ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن
شرایط مطلوب در سالهای آینده برای کشور اهمیت دارد.
رئیسجمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی سال  97در تاریخ
کش��ور بینظیر و در تاریخ جهان کمنظیر است ،اظهار داشت:
اینکه حتی فروش یک بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات
بانکی و منابع کشور کامال مسدود شود ،یک اقدام بیسابقه و
کمنظیر است اما در عین حال بهرغم همه محدودیتها ،کشور
اداره ش��د و کاالهای اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری
و وارد ش��د و با همه این شرایط سخت در سال  98مشکالت
رئیسجمهور برای چندمین بار نکاتی را بیان کرد که باعث تعجب
فراوان شد .حسن روحانی در بخش اول اظهارات خود مدعی شد
کش��ور در سال  94توانسته است از تحریمها عبور کند و آثار آن
در سالهای پس از آن نمایان بود .اول آنکه فراموش نشده است
رئیس بانک مرکزی وقت(ولیاهلل سیف) ،سال  95در مصاحبهای
با تلویزیون بلومبرگ گفت« :توافق هس��تهای ایران و گروه 5+1
موس��وم به برجام ،تاکنون «تقریبا هیچ» دستاورد اقتصادی برای
تهران در بر نداش��ته است» .س��یف در ادامه اضافه کرد« :ایران ۳
ماه بعد از اجرایی شدن برجام ،توان دستیابی به  100میلیارد دالر
دارایی ضبطشدهاش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت
صورتحس��ابهایش در مب��ادالت خارجی به دنب��ال راهی برای
استفاده از دالر است» .پس در همین جا میتوان ادعای اول آقای
رئیسجمهور را رد کرد؛ ایران به اعتراف رئیس کل بانک مرکزی
وقت ،به هیچ عنوان از سد تحریمها عبور نکرده بود.
دیپلماسی و تمرکز بر سیاست خارجی از اصلیترین مباحثی
ب��ود که دولت تدبی��ر و امید بر آن تکیه کرد .چه در ش��عارهای
سیاس��ی -انتخاباتی و چه بعدها پس از توافق هس��تهای ،دولت
همواره بر چیرهدستی و تبحر خود در مذاکره و سیاست خارجی
تاکید میکرد و این عرصه را یکی از نقاط قوت خود به حس��اب
میآورد .همین امر باعث شده بود دولت تمام ابعاد سیاستگذاری
و حکمرانی کشور را به سیاست خارجی و برجام گره بزند و دیگر
امور کشور معطوف به این دو بود.
با آنکه پس از برجام ،رفاه نسبی در پی کاهش تورم معطوف به
افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام
کاالها در کشور محقق شد اما بررسیها نشان میدهد گشایشهای
ناشی از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوی مدیریتی درونزا صرفا
باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از
آن نفع کمتری داشت ه است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد
افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم .این
یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش
از  10درصد افزایش پیدا کرده باشد ،تنها اغنیا از آن بهرهمند بودهاند
و ثمره چشمگیری برای گروههای دیگر جامعه نداشته است .پس
از شکست برجام اما عمال دولت دیگر ایدهای برای ادامه کار کشور
نداشت .همین بیبرنامگی و اتخاذ تصمیمات غلط مانند سیاست

■■فرصتسوزی پس از برجام

عالوه بر اینها ،یکی دیگر از نقاط ضعف دولت ،عدم توجه کافی
به شرق و از دست رفتن فرصتهای آن بود .نگاه صرف دولت به
غ��رب و دل خوش کردن به وعدههای طرفهای اروپایی ،موجب
ش��د کشور فرصت همکاری جدی با کش��ورهای شرق آسیا را از
دست بدهد .اشکال دیگر دولت در دیپلماسی اقتصادی و سیاست
خارجی ،اتخاذ سیاست رفع تحریم در مقابل خنثیسازی آن بود.
کار درست و اساسی آن است که اصوال قدرت تحریم را از آمریکا
سلب کنیم تا آنکه آمریکاییها را از این کار به وسیله مذاکره منصرف
کنیم ،چرا که آنها همچنان هر وقت که اراده کنند ،میتوانند با وضع
مجدد تحریمها ،در نظام اقتصادی کشور اخالل ایجاد کنند؛ امری
که به هیچ عنوان جایی در سیاست خارجی دولتهای یازدهم و
دوازدهم نداشت.
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود ادعا میکند
اگر دست و پای ما را نمیبستند ،قطعا در پایان سال 99میتوانستیم
در روند مذاکرات ،تحریم را برداریم.
این نكات رئيسجمهور روحانى درباره رفع تحريمها در وين،
مشخصا فاقد صحت است .از همه تحليلها برمىآيد ناكارایىهاى

تمام مجتمعهای تجاری پایتخت به دنبال تداوم گرمای
هوا و پیشبینی افزایش مصرف برق ،موظفند میزان مصرف
برق خود را به منظور جلوگیری از بروز خاموش��ی ،کاهش
دهند .حمیدرضا منصوری ،معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ
ش��رکت توزیع نیروی برق تهران ب��ا اعالم این خبر گفت:
مشترکان تجاری نیز که دارای تفاهمنامه همکاری هستند
بای��د از تمام ظرفیت مولده��ای خود طبق تفاهمنامههای
تنظیم شده استفاده کنند .منصوری افزود :همچنین تمام
مشترکان تجاری و اداری پایتخت موظفند از استفاده از برق
به منظور روشناییهای تزئینی و غیرضروری نمای ساختمان
خودداری کنند تا خللی در تأمین برق مشترکان خانگی بویژه
مراکز درمانی و بیمارستانها ایجاد نشود .وی خاطرنشان کرد:
مصرف برق به دلیل شرایط جوی ،افزایش قابل مالحظهای
خواهد داشت و همکاری تمام مشترکان به منظور جلوگیری
از بروز خاموشی ،ضروری است.

وعدههایوزیرنیرو
برایحلمشکلخوزستان

بزرگى در مذاكرات باقی مانده كه بر انتفاع ايران از مذاکرات سايه
مىاندازد .اوال یکی از موارد مهم برای ایران امکان راس��تیآزمایی
تعهدات آمریکاست؛ امری که تاکنون در مذاکرات وین به سرانجام
نرسیده است.
برجام ش��کننده است؛ از آن جهت که آمریکا براحتی و بدون
هزینه میتواند از آن خارج شود .در دوره فعلی ،حتی چنانچه بایدن
به برجام بازگردد ،باز هم احتمال خروج آمریکا وجود خواهد داشت.
چه در دوره اوباما و چه در شرایط حاضر ،ریسک خروج آمریکا از
برجام ،مانع از آن ش��ده ش��رکتها و بانکهای خارجی ،حتی در
دورهای که تحریمها تعلیق ش��دهاند تصمیم به تعامل با اقتصاد
ایران بگیرند .این یعنی ادامه شرطیسازی اقتصاد ایران و این چرخه
معیوب میتواند باعث نابودی هر آنچه از اقتصاد ایران باقیمانده
شود .همچنین راستیآزمایی مندرج در برجام غیرمتقارن است؛
اساسا برجام به گونهای نوشته شده که این ایران است -و نه سایر
طرفهای برجام -که مجبور به تداوم پایبندی به تعهدات میشود.
به عبارت دیگر ،هیچ ابزار و مکانیسمی در برجام لحاظ نشده که
کشورهای دیگر را ملزم به ایفای تعهدات خود در راستای تأمین
منافع اقتصادی ایران کند .عالوه بر این نظارت بر برنامهای هستهای

ایران باید همراه و مالزم با دریافت عایدیهای ملموس اقتصادی
ب��رای ایران از محل تخفیف در تحریمها باش��د .اگر این عایدی
احساس نشود و اگر همه طرفهای برجام در تحقق این عایدیها
با یکدیگر همکاری نکنند ،نظارت بر برنامه هستهای ایران مختل
خواهد شد .نکته دیگر این است حتی با حل اختالفات هستهای،
همچنان بهانههای زیادی برای آمریکا باقی میماند که میتواند آنها
را حربهای برای شروع مذاکرات جدید و درباره مسائل جدید کند
و این در شرایطی خواهد بود که در آن ایران دیگر برگ برندهای
ندارد ،چرا که تمام ابزار فشار خود را در دور قبلی مذاکرات از دست
داده .در این شرایط دوگانههای جدید ساخته میشود که یا ایران
باید وارد گفتوگو درباره سایر حوزهها شود یا اینکه با اعمال مجدد
تحریمها عمال قادر به بهرهبرداری اقتصادی از رفع تحریمها نباشد
و بتدریج با فراگیرتر شدن تحریمهای غیرهستهای مواجه شود.
قبل از هر تصمیم درباره مذاکرات وین ،همه باید بپذیرند حتی
اگر یک تحریم باقی بماند و س��اختار تحریمی از بین نرود ،ادامه
مسیر از بعد همراه کردن ملت بسیار سختتر و دشوارتر از ادامه
وضعیت کنونی خواهد بود؛ امری که مشخصا در مذاکرات کنونی
به سرانجام نرسید.

دوره مسؤولیت برخی مدیران و جابهجایی در دولت و مسؤوالن
به هیچوجه نباید این اقدام را به تاخیر بیندازد .قراردادهای الزم
برای تعمیرات و به روزآوری نیروگاهها باید بدون فوت وقت و
تعلل و مالحظات جابهجایی مدیران انجام شود.
رئیسجمهور منتخب بر لزوم تسریع در فرآیند افزایش
 ۲۵۰۰مگاوات ظرفیت برق که به گفته مدیران بخش نیرو
آماده بهرهبرداری است ،تاکید و اضافه کرد :هر اقدامی که برای
بهرهبرداری سریعتر از این ظرفیت الزم است ،انجام دهید تا
این بخش هر چه زودتر وارد مدار شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه اعمال قانون تعارفبردار نیست و
وزارت نیرو باید مدیریت مصرف را توأمان با مدیریت تولید
اعمال کند ،تصریح کرد :فرهنگسازی برای بهینهسازی مصرف
برق نیز از جمله اقدامات اساسی است که باید با کمک رسانهها
انجام ش��ود .باید الگویی جامع برای بهینهسازی مصرف در
بخشهای خانگی ،صنعتی و کشاورزی طراحی و اجرا شود.
وی اظهار امیدواری کرد در مدت باقیمانده از زمان خدمت
مدیران فعلی بتوان بر اساس فوریتها برای حل مشکالت مردم
اقدامات راهگشا انجام داد و اضافه کرد :هر جا قانون راهکاری
پیش روی شما قرار داده است ،با قدرت اجرا کنید و از سوی
دیگر از امکان گفتوگو و اقناعسازی مردم نیز غافل نشوید.
مردم ایران اسالمی ،مردمی قانونمدار و فهیم هستند که اگر
درباره اقتضائات و مشکالت با آنها صراحتا صحبت کنید ،با
دولت همراهی الزم را خواهند داشت.
رئیسی تاکید کرد :آنچه در این جلسه از سوی مدیران و
کارشناسان مطرح شد نشان میدهد با وجود همه مشکالت
و تحریمها میتوانیم با تکیه بر ظرفیتهای داخلی نه در یک
فاصله زمانی  ۱۰ساله ،بلکه بسیار کوتاهتر بر مشکالت فائق
شویم و آینده بسیار روشنی را در پیش داشته باشیم.
این چهارمین جلس��ه ویژه رئیسجمهور منتخب درباره
مسائل اولویتدار کش��ور ،پیش از آغاز به کار رسمی دولت
س��یزدهم اس��ت .پیش از این جلس��اتی به منظور بررسی
راهکارهایریشهکنیبسترهایفسادزادردولت،واکسیناسیون
عمومی کرونا و مسائل استان خوزستان برگزار شده بود.

تورم اجارهبها روند کاهشی به خود گرفت
مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت تورم
مسکن
در تیرماه سال قبل ،درباره تورم نقطهای
(تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته) و ماهانه اعالم کرد
سهم بخش مسکن (قیمت خرید و فروش) از تورم کل در تیرماه
امسال نسبت به تیرماه سال گذشته  24/4درصد است .همچنین
تورم مسکن خانوارهای کشور در تیر امسال نسبت به ماه قبل
(خرداد امس��ال)  ۴درصد بوده است؛ این شاخص در بخش ۱۲
ماهه منتهی به تیرماه امسال  28/5درصد اعالم شده است.

■■تورم اجاره مسکن تیرماه به  ۲۴درصد رسید

بر اساس اعالم مرکز آمار ،تورم نقطهای بخش اجاره مسکن
برای همه خانوارهای کشور در تیرماه امسال نسبت به تیرماه
سال قبل  ۲۴درصد ،نسبت به ماه قبل از آن (خرداد امسال) ۴
درصد و تورم  ۱۲ماهه منتهی به تیرماه نیز  28/2درصد است.
این در حالی اس��ت که تورم فروردینماه امسال اجاره مسکن
خانوارهای شهری  30/6درصد بود و در ماههای اردیبهشت تا
تیرماه امسال روند نزولی ( ۶درصد کاهش) داشته است.

انا هلل و انا الیه راجعون

مجتمعهایتجاریشهرتهران
مکلفبهکاهشمصرفبرقشدند

تأکید برتوسعه صنعتبرق

توسط دولت و بخش خصوصی به تناسب بازههای کممصرف
و پرمص��رف س��ال تاکید ک��رد و گفت :وزارت نی��رو باید از
ظرفیت دانشگاهی و نخبگانی کشور برای ارائه راهکارهای نو
و دانشبنیان برای حل مسائل صنعت برق کشور به نحو احسن
استفاده کند .رئیسی اتخاذ تدابیر مناسب برای عملیات تعمیر
و نگهداری ساالنه نیروگاهها بویژه نیروگاههای حرارتی را از
موضوعات مهمی دانست که باید در یک پروسه زمانی دقیق
مطابق نظرات کارشناسان در بازهای که کمترین بار مصرف برق
در کشور وجود دارد ،مورد توجه قرار گیرد و تاکید کرد :پایان

رئیس کل دیوان محاس��بات کش��ور با ص��دور پیامی
درگذش��ت رئیس بنیاد مسکن را تسلیت گفت .متن پیام
تسلیت مهرداد بذرپاش ،رئیس کل دیوان محاسبات کشور به
مناسبت درگذشت علیرضا تابش ،رئیس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی به شرح زیر است:

مهرداد بذرپاش /رئیس کل دیوان محاسبات کشور

«نشستویژهبررسیمسائلصنعتبرق»باحضوررئیسی،مدیرانوکارشناسانبرگزارشد

سیدابراهیم رئیسی دیروز در نشست
انرژی
ویژه «بررس��ی مس��ائل صنعت برق
کشور» با حضور مدیران و کارشناسان تراز اول صنعت برق
با اشاره به اینکه تامین آب و برق مردم از آن دست اقداماتی
است که شب و روز نمیشناسد و باید با یک روحیه و مدیریت
جهادی در این زمینه عمل کرد ،گفت :امروز به لحاظ تامین
انرژی در وضعیت خاصی قرار داریم و این جلسه برای بررسی
اقدامات فوری و کوتاهمدتی است که میتوان برای برونرفت
از وضعیت فعلی تمهید کرد.
حجتاالسالم رئیسی در ادامه این نشست پس از شنیدن
نظرات و راهکارهای مدیران و کارشناس��ان حاضر در جلسه
اظهار داشت :بر اساس جمعبندی نظرات کارشناسان ،نخستین
نکته قابل برداشت این است که باید با فوریت نسبت به ارتقای
بهرهوری نیروگاههای موجود و افزایش ظرفیت تولید آنها برای
رفع ناترازی در تولید و مصرف برق اقدام شود.
رئیس��ی با اش��اره به مباحث مطرح شده مبنی بر وجود
اس��ترس تابستانی و زمس��تانی تامین برق مورد نیاز کشور
خاطرنش��ان کرد :وقتی این استرس هر سال در تابستان و
زمستان تکرار شود ،به این معناست که سازوکار مناسب برای
برطرف کردن کمبود برق اندیشیده نشده است .عدم پیشبینی
و لحاظ احتماالت در برنامهریزیها و تصمیمات مدیریتی ،قابل
قبول نیس��ت .افزایش مصرف و دمای هوا در تابستان و نیاز
نیروگاهها به تعمیر و نگهداری از مسائل قابل پیشبینی است.
رئیس��ی بر لزوم توسعه زمینههای واردات و صادرات برق

پیامتسلیترئیسدیوانمحاسبات
درپیدرگذشترئیسبنیادمسکن

ضایعه درگذشت مهندس علیرضا تابش ،مدیر پرتالش،
سختکوش و مخلص بنیاد مسکن انقالب اسالمی که عمری
را در خدمت محرومان و آسیبدیدگان جامعه گذراند ،موجب
تأثر و تأس��ف فراوان اس��ت .مرحوم تابش در کمکرسانی
ب��ه محرومان و در روزهای س��خت حوادثی چ��ون زلزله،
س��یل و بالیای مختلف ،از نخستین نفراتی بود که در کنار
آسیبدیدگان حاضر میشد .روحش قرین رحمت الهی است
انشاءاهلل .برای بازماندگان و خانواده محترم ایشان از خداوند
متعال صبر و شکیبایی مسألت دارم.

اقتصادی تقریبا کنترل ش��د اما متاسفانه در اواخر سال  98با
مش��کل کرونا مواجه شدیم .رئیسجمهور با بیان اینکه اگر ۲
کار در این مدت انجام شده بود ،در اوایل  1400شاهد شرایط
بهتری بودیم ،اظهار داشت :اگر دست و پای ما را نمیبستند،
قطعا در پایان سال  99میتوانستیم در روند مذاکرات تحریم را
برداریم ،توافق بین ما و  5+1در وین کامال روشن و اسناد آن
موجود اس��ت و مشخص است آنها و ما حاضر بودیم اقداماتی
انجام دهیم اما مصوبهای که در مجلس گذرانده شد ،نگذاشت
ما کار خود را انجام دهیم .روحانی خاطرنشان کرد :اقدام دوم
در زمینه «افایتیاف» بود که مش��کل بزرگی ایجاد کرد .در
ای��ن زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بودند
و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای
دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد.
رئیسجمهور تصریح کرد :اگر همه تحریمها هم برداشته شود
ولی مش��کل «افایتیاف» حل نشود ،باز هم در فعالیتهای
بانکی با بانکهای دنیا روند عادی نخواهیم داش��ت لذا برخی
مشکالت در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
ارز  4200تومانی و تصمی م به گران کردن بنزین در آبان  ،98باعث
وقوع خسارات عظیمی شد تا آنجا که سالهای اخیر به سختترین
و سیاهترین دورهها برای اقتصاد کشور و معیشت مردم تبدیل شد.
در س��الهای گذشته دولت تدبیر و امید با نگاه شرطیسازی
اقتصاد ،توسعه اقتصادی کشور را به خواست چند کشور گره زد.
شرطیس��ازی اقتصاد و اتکا به سیاس��تهای کشورهای اروپایی
و آمریکا با توجه به تغییر سیاس��تهای داخلی کشورها ،مبنای
اس��تواری برای توسعه اقتصادی نیست و تجربه همه کشورهای
توسعهیافته نشان میدهد هر گاه رشد و توسعه خود را به تصمیم،
اقدام یا سیاستهای دیگر کشورها مشروط کنید ،سبب بیثباتی
اقتصادی و از بین رفتن امنیت س��رمایهگذاری و ش��رطی شدن
اقتصاد و فراهم نشدن فرصت برای بهرهوری از استعدادها و ظرفیت
درونی کشور میشود .در این سالها در قالب برجام ،سیاستهای
اقتصادی به سمت شرطی شدن و گره خوردن اقتصاد به سیاستها
و تصمیمگیریهای دیگر کشورها از جمله آمریکا سوق داده شد
و آسیبها و هزینههای هنگفت اقتصادی بر کشور تحمیل کرد.

اخبار

■■تورم ۴درصدی قیمت مسکن شهری در تیرماه نسبت به خرداد

تورم بخش خرید و فروش مس��کن برای خانوارهای ش��هری
 24/2درصد ،تورم ماهانه قیمت مسکن شهری تیرماه نسبت به
خرداد امسال  4/1و تورم قیمت مسکن در  12ماهه منتهی به تیر
امسال 28/6درصد است .تورم بخش اجاره مسکن شهری در تیرماه
امسال نسبت به تیرماه سال گذشته  ۲۴درصد ،تورم اجاره مسکن
ش��هری تیرماه نسبت به خرداد امس��ال  4/1درصد و تورم اجاره
مسکن شهری  ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال  28/4درصد است.

■■تورم نقطهای قیمت مسکن روستایی ۲۷ :درصد

تورم بخش خرید و فروش مسکن روستایی در تیرماه امسال
نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۲۷درصد ،نسبت به خرداد امسال
 3/7درصد و در  ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امس��ال  ۲۷درصد
اعالم شده است .تورم بخش اجاره مسکن روستایی نیز در تیر
امسال نسبت به تیر سال گذشته  25/1درصد ،در تیرماه نسبت
به خرداد امسال  3/7درصد و در  ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال
نیز  25/4درصد است.

وزیر نیرو گفت :جلس��ات خوبی با
نمایندگان و فرهیختگان اس��تان
خوزستان برگزار و تصمیمات خوبی
هم گرفته شد که حتی در شرایط
محدودی��ت آب با مش��ارکت خود
مسؤوالن در استان و کشاورزان مسأله مدیریت شود به
این معنا که بتوانیم آب را در میزانی که مقدور است در
اختیار قرار دهیم تا آسیبی به کشت پاییزه نزند و آب شرب
مردم در نیمس��ال دوم مدیریت ش��ود .رض��ا اردکانیان
شنبهشب در برنامه تلویزیونی با اشاره به فرمایشات مقام
معظم رهبری ،تاکید و توصیه ایشان را دستور دانست و
اظهار کرد :خالصهترین و سادهترین شکل بیان مقام معظم
رهبری این بود که این موضوع را حق مردم دانستند که
از شرایط پیش آمده گلهمند باشند .وزیر نیرو افزود :این
شرایط یعنی در بخش آبرسانی و مشکالت روستایی قطعا
تا پایان س��ال بخش عمدهای از مشکل این  ۷۰۲روستا
حل خواهد ش��د .اتفاق خوب دیگری که رخ داد این بود
که کشت پاییزه برای کشاورزانی که حقابه دارند و همچنین
آب شرب در ریسک قرار نگیرد .اردکانیان درباره آخرین
وضعیت منابع آب کش��ور و خوزستان و مضیقههای به
وجود آمده ،اظهار کرد :امروز پدیده تغییر اقلیم یک نظریه
نیس��ت بلک��ه واقعیت اس��ت و در دنیا به ان��دازه کافی
دانشمندان نشانههایی دال بر اینکه شرایط آب و هوایی و
اقلیمی تغییر کرده است ،دارند و کره زمین گرمتر شده
اس��ت؛ شرایط حدی یعنی خشکسالیها و ترسالیهای
شدید متعاقب هم در مناطقی از دنیا رخ میدهد .اردکانیان
افزود :در  ۴سال گذشته ،سال اول و چهارم خشکترین
سالها در  ۵۰سال اخیر کشور بود و سالهای دوم و سوم
جزو ترسالترین سالها در  ۵۰سال اخیر بوده است و این
ش��رایط به این معناست که باید برنامهریزی خودمان را
برای مواجه شدن با شرایط آبی تغییر دهیم و همچنین
سازهها را متناسب با این شرایط طراحی کرده و بسازیم.
مصرف آب ،الگوی کشت و روشهای آبیاری باید متناسب
با این شرایط باشد .وی با اشاره به اقدامات دولت از هفته
گذشته یادآور شد س��فری که جمعه گذشته هیأتی از
معاونان وزارتخانهها به خوزستان داشتند منجر به تصویب
نامهای در هیأتوزیران ش��د و ب��ا تأکید رئیسجمهور
اعتب��ارات خوبی برای س��رعت دادن به طرحهای آبی و
پرداخت باقیمانده خسارتهای مردم در سیالب گذشته
و سرعت دادن به برخی سازههای آبی در نظر گرفته شد.

کمیجانی:رشداقتصادی
پارسالبه 3/6درصدرسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت :سال گذشته به موجب
تدابیر و اقدامات اتخاذشده و مدیریت و مهار آثار تحریمها،
رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی
ب��ه ترتیب ب��ه ارقام  3/6و  2/5درصد رس��ید .وی افزود:
دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که رشد
اقتصادی سال  ۱۳۹۱به منفی  7/7درصد رسیده بود و با
اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی ،این روند در سال۱۳۹۲
متوقف و از سال  ۱۳۹۳روند بهبودی به نحو محسوسی
پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت
سال  )۱۳۹۰در این سال به  3/2درصد رسید .رئیس کل
بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحوالت سال ،۱۳۹۴
خاطرنش��ان کرد :در سال  ۱۳۹۴متأثر از افت محسوس
قیم��ت نفت و کاهش درآمدهای نفتی ،رش��د اقتصادی
مع��ادل منفی  1/6درصد رقم خورد اما با اجرایی ش��دن
برجام ،زمینه بازگشت تبادالت مالی و تجاری بینالمللی
و صادرات نفت به روال طبیعی ،در نتیجه بهبود عملکرد
تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم
شد و با توجه به مجموع تحوالت رخ داده ،رشد اقتصادی
کش��ور در س��الهای  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶به ترتیب به میزان
 12/5و  3/7درصد تحقق یافت.

