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گروه سیاسی - فهیمه جهازیان: »برای رفع مشکالت 
آب استان خوزستان باید تکمیل طرح آبرسانی غدیر در 
اولویت دولت و وزارت نیرو باشد در حالی که ما شاهدیم 
این طرح فقط ۴۷ درصد پیشــرفت داشته است«؛ این 
جمالت مهمترین سخن بازرس کل امور نیرو و ارتباطات 
ســازمان بازرســی کل کشــور در خصوص مشکل آب 
خوزستان است؛ مشــکلی که در سه دهه گذشته شکل 
گرفته و روز به روز افزایش یافته است و این روزها به اوج 

خود رسیده است. 
اما داستان »طرح آب رسانی غدیر« چیست؟ طرحی که 
محمود احمدی نژاد و دولتش درباره آن ادعاهای عجیب 
و غریب داشــتند و هشت ســال بعد از پایان آن دولت 
هنوز هم به پیشرفت 50 درصد نرسیده است؛ در حالی 
که قرار بود به ســرعت مشکل خوزستان را برطرف کند 
و مجید نامجو وزیر نیروی دولت نهم ۱5 اردیبهشت ۸۹ 
ادعا کرده بود پروژه  غدیر ۶0 درصد پیشــرفت فیزیکی 

داشته است!
عملیــات اجرایی این پروژه ۲۶ آذر ۸۷ با حضور محمود 
احمدی نژاد آغاز شــد و قرار بود کل پروژه در پنج سال 
و تا پایان دولت دهم به بهره برداری برســد و آب شرب 
حدود پنج میلیون نفر را تأمین کند. عالوه بر آبرسانی به 
۲5 شــهر و بیش از ۱۶00 روستا، هدف دیگر این طرح 
جلوگیری از ورود پساب های شهری و صنعتی ۱۲ شهر 
و بیش از هزار و ۲00 روستا به آب کرخه و کارون بود.

همانطور که بیان شــد مجید نامجــو وزیر نیروی دولت 
نهم، ۱5 اردیبهشت ۸۹ گفت پروژه  غدیر بصورت ضربتی 
اجرا می شــود و ۶0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته. هر 

چند او اشاره نکرد این ۶0 درصد شامل چه بخش هایی 
اســت اما وعده داد که در ســالروز آزادسازی خرمشهر، 
سوم تیرماه ۱3۸۹ این طرح به دست احمدی نژاد افتتاح 
خواهد شد که همینطور هم شــد. این بهره برداری هم 
مانند برخی موارد دیگر بیشــتر نمادین بود و ســه ماه 
بعد در آبادان یک »مراســم بهره برداری از فاز نخست« 
مجدداً برگزار شــد و... در نهایت در هشت سال کابینه 
احمدی نژاد، علی رغم وعده ها و تبلیغات بســیاری که 
دولت می کرد، این طرح ضربتی نیمه کاره و با مشکالت 

بسیار برای دولت روحانی ماند. 

فتح اهلل طلوعی  بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان 
بازرســی کل کشــور دیروز درباره این طرح: ســازمان 
بازرسی سال ۸۸ که این طرح آغاز به کار کرد، مشکالتی 
را مشاهده کرد که چون این طرح جزو طرح های مهم و 
حساس بود با پیگیری های ما مالحظات پدافندی محقق 
شــد و جنس لوله هایی هم که به کار می رفت اشکاالتی 

داشت و مکرر دچار تغییر می شد.
وی ادامه داد: مطالعات طرح کامل نشــده بود و اجرای 
این طرح از ســد دز و دریاچه دز آغاز شــد تا در مسیر 
بتواند به آن ۲۶ شهر آبرسانی کند و سال ۸۸ به واسطه 

ضرورت و اضطراری که وجود داشــت از آخر خط شروع 
کردند و حدود ۱00 کیلومتر لوله گذاری انجام شــد و 
آبرسانی به شهرهای آبادان و خرمشهر صورت گرفت، اما 
به واسطه این که هنوز این طرح کامل نشده بود، مجبور 

شدند از شاخه های کرخه به این خط، آبرسانی کنند.
بازرس کل امور نیرو و ارتباطات ســازمان بازرســی کل 
کشــور افزود: همان زمان سازمان بازرسی کل کشور به 
رئیس جمهور وقت گزارشــی داد و ایرادهایی مطرح و با 
پیگیری های سازمان بخش مطالعاتی طرح تکمیل شد و 
مباحث پدافندی و اعتباری هم به نتایجی رسید، اما به 
علت تأمین نشــدن اعتبار الزم این طرح هم اکنون در 

اولویت وزارت نیرو نیست.
بعد از تشــکیل دولت روحانی، چیت چیــان وزیر نیرو 
پیشــرفت پروژه را تا سال ۱3۹۴ تنها ۱5 درصد عنوان 
کرد و گفت پیشرفت کار در دولت روحانی )تا آبان ۹5( 

به ۲۹ درصد رسیده است.
حاال در روزهای پایانی دولت روحانی طلوعی خبر داد: با 
گذشــت ۱۲ سال از اجرای طرح آبرسانی غدیر فقط ۴۷ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از برنامه بسیار عقب است 

و باید دولت و وزارت نیرو به آن توجه ویژه کند.
بازرس کل امور نیرو و ارتباطات ســازمان بازرســی کل 
کشــور گفت: براساس آخرین برآوردها ۱5 هزار میلیارد 
تومان برای تکمیل این طرح اعتبار الزم است و در سال 
۱۴05 بایــد به بهره برداری کامل برســد و ما به عنوان 
ســازمان بازرسی کل کشور پیگیری می کنیم تا طرح از 
اولویت دولت خارج نشود و ما بحث اعتبارات طرح را هم 

پیگیر خواهیم شد.

پروژه آب رسانی آغاز شده در سال 87 فقط 47 درصد پیشرفت داشته است

طرح آب رسانی غدیر برای خوزستان چگونه اجرا شد؟

رئیــس جمهوری با اشــاره به بحران کم آبی در اســتان 
خوزســتان گفت: بخشی از مشــکالت در این استان کم 
شــده است و حل و فصل مسائل خوزستان طبق دستور 

دیروز رهبری باید ادامه پیدا کند.
به گزارش ایسنا، حســن روحانی در هشتاد و چهارمین 
برنامه افتتاح طرح های ملی وزارت نیرو پس از اســتماع 
گزارش وزیر نیرو از ســفر به خوزستان، گفت: برای همه 
ما مردم خوزستان و خود خوزستان دارای ابعاد و اهمیت 
ویژه ای اســت؛ خوزستان سرزمین زرخیز و استان مرزی 
و بســیار مهم ما است و مردم خوب این سرزمین همواره 

مدافع خوبی از ایران اسالمی و مردم خود بوده اند.
وی ادامــه داد: این روزها مشــکالتی برای زندگی مردم 
اســتان خوزستان از لحاظ آب و شــدت گرمای موجود 
را شــاهدیم که این شدت گرما موجب کم شدن ورودی 
ســدهای آب ها شــده و در مجموع مردم مشکالتی پیدا 

کردند که بخشی از این مشکالت کم شده است.
ریس جمهــوری اظهار کرد: با حضــور آقای جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و ســایر مسئوالن 
امیدوارم بقیه مشــکالت در روزهای آینده تخفیف یابد 
و مســائلی که نسبت به خوزستان باید حل و فصل شود، 
طبق دستوری که دیروز مقام معظم رهبری داده اند، ادامه 

پیدا کند.
در هشــتاد و چهارمین برنامه پویــش تدبیر و امید برای 
جهش تولیــد تصفیه خانه آب و خط آبرســانی به بابل 

و بابلســر و چهار شهر و 5۷ روســتا با جمعیت تقریبی 
۶00 هزار نفر، تصفیه خانه آب و خط آبرسانی به خلخال 
اســتان اردبیل، تصفیه خانه فاضالب کنارک سیستان و 
بلوچســتان و تصفیه خانه فاضالب هــوره چهارمحال و 

بختیاری به دستور رئیس جمهوری افتتاح شد.
آبرسانی به حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت، اتمام 
عملیات اجرایی ســد هایقر فیروزآباد و سه طرح نیروگاه 
برق مقیــاس کوچک جمعا به ظرفیت ۱۹ و ســه دهم 
مگاوات در شهرک صنعتی شیراز و شهرک صنعتی جهرم 
و ۱3 نیــروگاه تجدیدپذیر با ظرفیــت 30 مگاوات در ۹ 
استان از دیگر طرح هایی بود که امروز به دستور روحانی 

به بهره برداری رسید.
 عملیات اجرایی فاضالب شــهر بندرعباس از طرح های 
دیگری بود که به فرمان رئیس جمهوری آغاز شــد. برای 
اجــرای این طرح ها جمعا ۲ هزار میلیارد و 3۸۲ میلیون 

تومان سرمایه گذاری انجام شده است.
روحانی در این مراســم با بیان اینکه در کشور ما برخی 
نقاط نیروگاه های بادی و در بسیاری از نقاط و شاید همه 
نقــاط نیروگاه های خورشــیدی و همچنین نیروگاه های 
برقابــی در مقیــاس کوچک، فراوان داریم، یادآور شــد: 
رودخانه هــا می توانند نیروگاه هــای برقابی کوچک را به 
حرکت دربیاورند. همه اینها می تواند در روزهای ســخت 
کم برقی مفید باشد و  در واقع کار بسیار ارزشمندی در 
حال انجام است. رئیس جمهوری با اشاره به حضور معاون 

اول و وزرا در اســتان خوزســتان، گفت: تالش داریم تا 
مشکالت این استان حل شود. در سال ۹۹ بخش بزرگی 
از اعتبارات مربوط به آبرســانی به دزفول، اندیمشــک، 
شادگان، مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، ایذه و باغملک 
بود که پرداخت شــد، البته باید کارهای بیشتری انجام 
شود. در این دولت کار عظیمی برای توسعه کشاورزی در 

استان خوزستان انجام دادیم.
وی با بیان اینکه برای توســعه کانال کشی و زهکشی در 
استان خوزســتان اقدامات مهمی انجام شــد، ادامه داد: 
۲۹5هزار هکتار زمین کشــاورزی در استان خوزستان و 
بخشــی در ایالم کانال کشی و زهکشــی شد که تحولی 

بزرگ در کشاورزی خوزستان است.
روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده در منطقه آزاد اروند 
یادآور شد: این اقدامات موجب گشایش بزرگی در جنوب 
خوزستان شده است. در زمینه آب و فاضالب خوزستان 
نیز اقدامات مهمی در چندین سال اخیر انجام شده است. 
برای افتتاح چندین طرح فاضالب، بنده شخصاً در استان 
خوزستان حضور یافته ام. طرح غدیر، آب آشامیدنی را از 
ســد دز به اهواز، خرمشهر و آبادان رساند. علی رغم همه 

تالش ها، مشکالت این استان پایان نیافته است.
رئیس جمهوری افزود: قباًل  باران در خوزستان می بارید و 
بعد از آن گرد و خاک و کل برق اســتان قطع می شــد و 
مردم مدت ها دچار مشکل تأمین برق در سال های ۹۶ و 
۹۷ بودند. همه قرقره های مسیر انتقال برق تعویض شد؛ 

کار بزرگــی بود که ماه ها گرفتار آن بودیم. مدت طوالنی 
خوزستان دچار مشکل گرد و غبار بود که برای حل این 
مشکل، بخش بزرگی از جنوب خوزستان نهال کاری شد.

وی با تاکید بر اینکه کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم 
نسبت به خوزســتان قابل قبول است، گفت: اگر امسال 
دچار خشکســالی که در 50 ســال اخیر بی نظیر است، 

نمی شدیم این مشکالت ایجاد نمی شد.
روحانــی تصریح کرد: باید مشــکالت مردم حل شــود، 
اعتراض، حق روشــن مردم اســت، تعــداد اندک چند 
۱0 نفــر را کنار می گذاریم، بقیــه مردم اعتراض به حقی 
داشتند که می خواستند مشکالت کشاورزی، نخلستان ها 
و دام هایشــان حل شود؛ حق آنها بود. مسئوالن نیز همه 

تالش خود را به کار گرفتند.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه در دولت های یازدهم 
و دوازدهــم ۲0هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشــور 
اضافه شد، گفت: صنعت کشور در طول چهار سال اخیر 
علی رغم جنگ اقتصادی، توسعه خوبی پیدا کرد. توسعه 
صنعتی در دو ســال اخیر به طور طبیعی مصرف برق را 
افزایش می دهد. امســال به دلیل گرمــای هوا و کاهش 

ظرفیت آب سدها، مشکل تأمین برق ایجاد شده است.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تأمین 
برق خانگی مردم دچار مشــکل شده است، گفت: پیش 
بینی این است که دو هفته آینده گرمای شدید ادامه دارد 

و بعد از آن از این شرایط عبور خواهیم کرد.  

معاون اول رئیس جمهور استان خوزستان را استانی مهم، 
استراتژیک و تعیین کننده توصیف و با اشاره به سخنان مقام 
معظم رهبری که از این استان بعنوان قلب تپنده ایران یاد 
کردند، گفت: چشم ایران به خوزستان است و هیچ مسئولی 
در ســطح ملی نمی تواند نسبت به مســایل این استان بی 

تفاوت باشد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در نشست رسیدگی 
به مشکالت استان خوزســتان که با حضور سران عشایر و 
نخبگان عرب و بختیاری در استانداری خوزستان برگزار شد 
با تاکید بر حق انتقاد مردم، خطاب به جوانان این اســتان 
گفت: ایران کشور شماست و شما جوانان صاحب این کشور 
هستید. بزرگان خوزستان به عنوان صاحب نظران و یاوران 
بزرگ دولت اجازه ندهند که دشمنان از مسائل و مطالبه های 

به حق شما سوء استفاده کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: بســیار خرســندم که 
خداوند توفیق داد در روزهای پایانی دولت بار دیگر خدمت 
مردم عزیز و بزرگوار اســتان خوزستان قهرمان برسم و در 
جلسه ای شرکت کنم که بزرگان عشایر عرب و بختیاری و 
نخبگان استان، علمای ارجمند و نمایندگان ارزشمند مردم 

در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی حضور دارند.
وی با اشــاره به تجارب دوران مدیریتی خود و مواجهه 
با مشــکالت و مســائل مختلف اظهار داشــت: در جلسات 
مختلف شــنوای دغدغه ها و سخنان کســانی بوده ام که از 
سر عالقمندی به کشور، نظام و مردم انتقادات خود را مطرح 
کردند. لذا مردمی که به مهمان نوازی و دوســت داشــتن 
مهمان در کشــور شهره هســتند اگر صدای خود را نیز در 
این جلسه بلند کنند نشان گر آن است که درد زیاد و سوز 
دل و مطالب بسیاری دارند که بنده با نهایت عالقه و عشق 

دغدغه ها و خواسته های آنان را شنیدم.
جهانگیری افزود: یکی دیگر از دالیلی که من به اســتان 
خوزستان عالقمند هستم به دالیل عاطفی و شخصی است. 
دو برادر من در این دشــت خفته اند. در روزهای نخستین 
اشغال سوسنگرد و زمانی که شهید عزیز چمران برای دفاع 
مبــارزه می کرد یکی از برادران مــن در رکاب وی به مقام 
شامخ شهادت نائل آمد و بعد از ۴00 روز تعدادی استخوان 
برای ما آوردند که گفتند جنازه برادرمان اســت و برادر دوم 
من نیز در عملیات بدر و جزیره مجنون به شهادت رسید که 
هنوز آثاری از وی به ما داده نشــده است و لذا من نیز مانند 

هر انسان دیگری از این منظر به خوزستان عالقمندم.
 جهانگیری با اشــاره به سفرهای خود در دوران تصدی 

معاون اول رئیس جمهوری به استان خوزستان. گفت: فاصله 
سفر قبلی تا این سفر به دلیل جایگزین کردن استاندار جدید 
بیش از ۶ ماه نبوده و در بین ده ســفری که به این اســتان 
داشته ام سه سفر مهم و راهبردی بود. یکی از آنها در سال 
۹5 و در اوج بحــران ریزگردهــا و قطعی بــرق و آب انجام 
شــد. در آن زمان هر انسانی شرایط خوزستان را از نزدیک 
می دید متوجه می شــد که در آن گرمای آنچنانی و قطعی 
برق و آب چه فشار و ســختی هایی به مردم تحمیل شد و 

به چه معناست.
وی گفت: در آن سفر دو شبانه روز در ماهشهر جلساتی 
برگزار کردیم که یکی از این جلســات تا نیمه های شب به 
طول کشید که به اســتاندار در پایان جلسه اعالم کردم از 
لحاظ جسمی قادر به ادامه جلســه نیستم اما همه متوجه 
شــدند که تصمیمات آن جلســه تا چه اندازه برای جنگل 
کاری و شناســایی کانون ریزگردها، حفر کانال ها و رساندن 

آب به تاالب ها اهمیت اساسی دارد.
 جهانگیری با اشــاره به مصوبه مهم اوایل سال ۹۶ برای 
حل مشکالت استان خوزستان. ادامه داد: از نخبگان استانی 
درخواســت می کنم که مصوبه ســال ۹۶ را بعنوان مطالبه 
قانونی خود در نظر داشــته باشــند چرا که در آن مصوبه 
تعهدات دولت نســبت به مردم این استان پیش بینی شده 
اســت. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: تمامی دولت ها 
در جمهوری اسالمی متعهد هستند که تعهدات دولت قبل را 

بعنوان تعهدات نظام اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه ســفر دوم و مهم من به خوزستان در 
زمان سیالب ۹۸ به این استان انجام گرفت. اظهار داشت: از 
زمان وقوع سیالب، به استان های گلستان، مازندران و سپس 
به لرستان سفر کردم که در فرودگاه خرم آباد به دلیل باران 
شدید هواپیما زمین گیر شد اما با وسیله نقلیه به خوزستان 
سفر کردم و از سد کرخه و دز بازدید و تا اهواز زمینی سفر 

کرده و با مردم از نزدیک گفت وگو کردم.
 جهانگیــری تاکیــد کــرد: در حادثــه ســیل ۹۸ نیز 
تصمیماتی اتخاذ شــد که مقام معظم رهبــری در فردای 
سفرها به استان های آســیب دیده جلسه ای برگزار کردند 
که گزارش های بسیار خوبی در خصوص نتایج این سفر داده 

شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سال ۹۸ دغدغه 
دولت این بود که آب در سد کرخه نگهداری شود و در پایین 
دست رهاسازی نگردد، ادامه داد: می دانستیم که خوزستان 
تحمل این حجم از آب را ندارد و وزیر نیرو در آن سفر اعالم 

کرد که ســیل در باال دست با سرعت ۷ هزار متر مکعب در 
ثانیه به سمت کرخه در حال حرکت است.

وی ادامه داد: باید لحظه ای را تصور کرد که اگر ســدها 
نبود و قرار بود ســیل حتی با سرعت 5 هزار متر مکعب در 
ثانیه به مناطق مسکونی برسد چه آسیب و خساراتی متوجه 
این اســتان می شد که البته تصمیم گرفته شد با سرعت ۲ 
هزار متر مکعب در ثانیه آب کرخه رها سازی شود که همه 
کارشناســان اعالم می کردند این استان تحمل بیش از این 

حجم را ندارد و تمام مزارع و خانه ها زیر آب خواهد رفت.
 جهانگیری همچنین به نامه وزیر کشور خطاب به هیات 
دولت در خصوص حل مشکالت خشکسالی و کم آبی استان 
خوزستان اشــاره و تصریح کرد: بالفاصله پس از آن دولت 

مصوبه ای در جلسه هیات دولت آماده و به تصویب رساند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه خوزستان مهد 
والیت و تشــیع و دروازه ورود تشیع به ایران است، تصریح 
کــرد: مردم خوزســتان به ما درس وابســتگی به والیت را 

آموزش دادند.
وی همچنین با اشــاره به دغدغه برخی از حاضرین در 
این جلسه که چرا خوزســتان با وجود منابع نفتی و گازی 
بهره آنچنان که شایسته است از این منابع ندارد، گفت: آیا 
کسی در این جلسه از من پرسید در جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه جمهوری اســالمی ایران چقدر نفت صادر کردید و تا 
چه مقدار از پول این نفت به دســت دولت رسید؟ اما دولت 
با همین پول اندک فروش نفت در شــرایط تحریم توانست 
با خرید گندم و کاالهای اساســی نیازهای مردم و کشور را 
برطرف کند.  جهانگیری با اشــاره به اینکه ما می دانیم که 
مردم از چه مسائلی رنج می برند، گفت: باید هوشیار باشیم تا 
در خوزستان و سیستان اتفاقی نیفتد که آمریکایی ها جشن 

بگیرند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید در نظر داشــت که 
دولت تمام ظرفیت را بکار بســت تا نیازهای ابتدایی مردم 
برطرف شود.وگرنه در شرایط عادی ایران کشوری ثروتمند 
اســت که روی گنج قرار دارد و حق ایران است که کشوری 
توسعه یافته، بزرگ و مردمی با بیشترین امکانات رفاهی باشد 
اما دشــمنان اجازه نمی دهند که مــردم ایران به حق خود 

برسند.
معــاون اول رئیس جمهور با تاکید بــر اینکه در دوران 
دفاع مقدس توانستیم با همدلی در کشور و کمک به مردم 
خوزستان به پیروزی برسیم و بر مشکالت کشور غلبه کنیم، 
ادامه داد: با توجه به ظرفیتی که از ایران می شناسم و ارادتی 

که خدمــت رئیس جمهور منتخب دارم امیدوارم که دولت 
آینده بر مشــکالت غلبه کند و ان شااهلل می تواند مشکالت 
کشــور را برطرف کند. من در همین مقطع و در روزی که 
در دولت به دنبال تصویب مصءوبه ای برای حل خشکسالی 
و بحران کم آبی در اســتان خوزستان بود با حجت االسالم 
و المسلمین رئیسی تماس گرفتم که مطالبات دولت آینده 
نیز در این مصوبه دولت بیاید تا با سرعت بیشتری مشکالت 

مرتفع شود.
وی همچنین در ادامه به مشکل کم آبی و ذخیره سازی 
آب های پشــت ســدهای این استان اشــاره و تصریح کرد: 
دغدغه مسئوالن اســتان و مرکز این بود که آنچه امروز در 
سد کارون، کرخه، دز و مارون ذخیره سازی شده است برای 
پاییز سال جاری که خشکسالی ادامه دارد و بارندگی اندک 
اســت در آن زمان رها شــود. باید بزرگان و نخبگان استان 
در نظر داشــته باشند تا در پاییز خسارتی به کشاورزی این 
استان وارد نشــود وگرنه این آب پشت سد متعلق به مردم 

خوزستان است.
جهانگیــری ادامــه داد: من بــه این منظور به اســتان 
خوزســتان سفر کردم تا خواســته های مردم این استان در 
زمینه آب محقق شــود و کاری کنیم که در خوزســتان از 

زراعت بهترین بهره برداری انجام شود.
معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به ســخنان مقام 
معظم رهبری تاکید کرد: کســی نمی تواند دستورات رهبر 
معظم انقالب را اجرایی نکند چرا که دســتور ایشــان برای 
همه در حکم قانون اســت، افزود: در سال ۷5 مقام معظم 
رهبری دســتور دادند تا در تقسیم اراضی دشت خوزستان 
به زمین های زراعی تسریع بعمل آید و کانال کشی های آب 
اجرایی شود که این دســتور رهبری مربوط به اواخر دولت 
مرحوم آیت اهلل رفسنجانی بود که تا سال ۹۲ تنها ۷5 هزار 
هکتار از این اراضی عملیاتی شــد اما در اویل دولت و اولین 
سفر اســتانی رئیس جمهور به خوزستان و اختصاص ۱.5 
میلیارد دالر تا کنون 300 هزار هکتار زمین از طرح و دستور 
مقام معظم رهبری تمام شده است که برای ۲50 هزار هکتار 
زمین باقیمانده کار مطالعاتی فاز اول و دوم نهایی شــده و 

بودجه آن در سال ۱۴00 اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: این دســتور رهبری بود و باید تالش های 
دولت تدبیر و امید در این زمینه نسبت به دولت های قبلی 
ارزیابی شود و باید انصاف را در زمان قضاوت در نظر بگیریم 
و مطمئنم بنایی در این دولت گذاشــته شد که دولت های 

بعدی نیز تکمیل می کنند.

معاون هماهنگ کننده ارتــش گفت: در قرارگاه پدافند 
زیســتی حضرت امام رضا )ع( آجا برای مقابله با ویروس 
کرونا از تجربیات ارتش در مقابله با حمالت شــیمیایی 

رژیم بعثی در دوران دفاع مقدس، استفاده کرده ایم.
به گزارش ایسنا حبیب اهلل ســیاری با اشاره به اقدامات 
قرارگاه پدافند زیستی حضرت امام رضا )ع( ارتش افزود: 
نخســتین گامی که در این قرارگاه برداشته شده است، 
حفظ ســالمت کارکنان ارتش و جلوگیری از شیوع این 
ویروس در ســطح مراکز نظامی ارتش بوده است. با این 

اقدام، مهمتریــن مولفه یعنی توان نظامی ما مصون ماند 
و توانســتیم با وجود ویروس کرونا ماموریت های خود را 
در جهت تامین امنیت کشور بدون هیچ گونه خللی انجام 
دهیم. امیر دریادار ســیاری با تاکید براینکه با اقدامات 
قرارگاه زیستی ارتش کمترین آمار ابتال به ویروس کرونا 
در بین کارکنان وظیفه و پایور ارتش داشته ایم، تصریح 
کرد: تمهیــدات این قرارگاه در حوزه کمک رســانی در 
ســطح ملی در جهت مقابله با گســترش ویروس کرونا 
بود؛ در این رابطه واگذاری بیمارستان ها، پای کار آمدن 

کادر درمــان و فعالیــت ظرفیت های دیگــری از ارتش 
جمهوری اســالمی را داشتیم که از این ظرفیت ها ضمن 
مداوای بیماران در راســتای غربالگری، ضدعفونی معابر، 
رفع آلودگی، کمک به استان ها، ایجاد نقاهتگاه ها، ایجاد 
ایستگاه های سالمت و بیمارســتان های سیار در سطح 

کشور استفاده شد.
معاون هماهنگ کننده ارتش خاطرنشان کرد: امروز این 
توان در ارتش جمهوری اسالمی وجود دارد که مسیر پر 
افتخــار خدمت به مردم را تا هر جایی که نیاز باشــد و 

نتیجه حاصل شود، ادامه دهد. وی با اشاره به بهره گیری 
از تجربیات دوران دفاع مقدس در عرصه مقابله با کرونا، 
اضافه کرد: در حوزه پدافند زیســتی از تجربیات ارتش 
جمهوری اســالمی ایران که در دفــاع مقدس و مقابله با 

حمالت شیمیایی داشتیم نیز استفاده کرده ایم.
امیر دریادار ســیاری در پایان اظهار داشت: ارتش ضمن 
اهتمام بــه خدمت به مردم، اجرای مأموریت های رزمی، 
تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور را در اولویت 

کار خود دارد و با قدرت در این مسیر گام برمی دارد.

حسن روحانی: 

مشکالت خوزستان باید طبق دستور رهبری حل و فصل شود

معاون اول رئیس جمهور:

نخبگان و سران عشایر خوزستان به دولت برای مدیریت صحیح منابع آب کمک کنند

ارتش برای مقابله با کرونا از تجربیات دفاع مقدس بهره گرفت

نامه صادقی به رئیسی درباره تنش های آبی اخیر
نماینــده مجلس دهم در نامــه ای به رئیس جمهور منتخــب زمینه های 
تنش های آبی اخیر را تشــریح کرد. به گزارش ایسنا، در نامه محمود صادقی به 
سید ابراهیم رئیسی آمده است: نظر به بروز اعتراض های مردمی به وضعیت آب 
در خوزســتان و اقدامات مقدماتی شما برای رسیدگی به این وضعیت، متذکر 
می شود زمینه ی این اعتراض ها در استان هایی که مبدأ انتقال آب بین حوضه ای 
هستند نیز وجود دارد. بروز اعتراض های شب گذشته)3۱ تیرماه( در شهرستان 
الیگودرز یکی از نشــانه های آن اســت. زیرا اجرای پــروژه عظیم انتقال آب از 
سرشاخه های دز، که در حوزه ی این شهرستان قرار دارد، به استان های اصفهان، 
مرکزی و قم موجب پیامدهای زیست محیطی و خشکی آب های بیش از ۱00 
روســتا و عواقب اجتماعی، ازجمله مهاجرت روســتاییان به شهر، شده سال ها 
اســت که مورد نارضایتی، اعتراض و بدبینی مردم به نظام و روحانیت )بلحاظ 
انتقال آب به قم( شــده است. اینجانب در زمان نمایندگی ام برای رسیدگی به 
این وضعیت پیگیری هایی کردم و در مهرماه  ســال ۹۷ همراه با کارشناســان 
ذی ربط از وزارت نیرو و استان لرستان بازدیدی از این پروژه داشتم که گزارش  
آن متضمن راهکارهای پیشــنهادی برای ترمیم و جبران خسارت های ببارآمده 
برای استان لرستان و شهرستان الیگودرز ذیال تقدیم می شود. خواهشمند است 
رســیدگی به این موضوع با اولویت مورد توجه دولت آینده قرار گیرد. براساس 
این گزارش صادقی راهکارهای پیشــنهادی خود را در ذیل این نامه و در قالب 

فایل پی دی اف به رئیسی تقدیم کرد.

۱۵۰ تانکر ثابت آب در روستاهای خوزستان
 تعبیه شده است

فرمانده کل ســپاه پاسداران گفت: حدود ۱50 تانکر ثابت آب در روستاهای 
خوزســتان تعبیه شده اســت و همچنین حدود ۹۱ کیلومتر لوله در برخی از 
روستاهای غیزانیه، جفیر، دشــت آزادگان، الهایی، اللی و... نصب شده است تا 
به کمک آن ها به این روســتاها آبرسانی شــود.  سرلشکر حسین سالمی شنبه 
دوم مرداد در حاشــیه بازدید از خط آبرســانی جفیر در شهرســتان هویزه در 
جمــع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص 
خوزســتان، امروز به خوزســتان ســفر کردیم تا از نزدیک خدمات رســانی و 

تالش های مجموعه سپاه را برای حل مشکالت مردم خوزستان بررسی کنیم.
وی افزود: کارهای بزرگی توسط سپاه حضرت ولی عصر و قرارگاه سازندگی 
حضرت خاتم االنبیا با کمک سایر ســپاه های استانی در خوزستان انجام شده 
اســت. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اجرای طرح آبرسانی غدیر، گفت: 
حدود 5۲5 کیلومتر لوله با قطر ۲ متر از منطقه شوش برای مناطق سوسنگرد، 
حمیدیه، اهواز، هویزه، شادگان، دارخوین، خرمشهر و آبادان اجرایی شده است. 
سالمی با اشاره به مشکالت آبی اخیر خوزستان عنوان کرد: تالش های سپاه برای 
حل مشــکل بحران آبی اخیر در خوزستان قابل توجه است. در حال حاضر ۶0 
دستگاه تانکر 30 هزار لیتری به صورت سیار در ۸۷ روستای خوزستان در حال 
آبرســانی هستند.  امروز ۴0 دستگاه تانکر ســیار دیگر نیز به این تعداد افزوده 
خواهد شــد. وی ادامه داد: حدود ۱50 تانکر ثابت آب در روستاهای خوزستان 
تعبیه شــده اســت و همچنین حدود ۹۱ کیلومتر لوله در برخی از روستاهای 
غیزانیه، جفیر، دشت آزادگان، الهایی، اللی و... نصب شده است تا به کمک آن ها 
به این روســتاها آبرسانی شود. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دو مخزن ۴0 
هزار متر مکعبی در منطقه ام الدبس در غرب شوش احداث شده است که آب را 

ذخیره و به نقاط دیگر پمپاژ می کند.

تبریک معاون اول رئیس جمهوری
 به جواد فروغی

معاون اول رئیس جمهوری در پیامی کســب مــدال طالی تپانچه بادی ۱0 
متر بازی های المپیک توکیو توســط جواد فروغــی را تبریک گفت. به گزارش 
ایسنا، اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشــت: » قهرمانی ورزشکار ملی پوش کشورمان آقای  جواد فروغی را 
در کسب نخستین مدال طالی  المپیک توکیو صمیمانه تبریک می گویم. الزم 
میدانم به خاطر کســب این افتخار که برای اولین باردر رشته تیراندازی صورت 
گرفت و مردم ایران را شاد نمود، از این ورزشکار عزیز تشکر کنم. به امید کسب 

مدال های بیشتر در توکیو.«

علم مبارزه با فساد برافراشته خواهد ماند
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم، 
گفت: علم مبارزه با فساد، در دوره جدید قوه قضاییه نیز برافراشته خواهد ماند.  
محمد مصدق در مراســم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان اظهار 
کرد: از مقام معظم رهبری سپاسگزاریم که برای دومین بار فرزندی از فرزندان 
قوه قضاییه را برای ریاســت این قوه انتخاب کردند. با حضور آیت اهلل رئیســی، 
تحول خوبی در قوه قضاییه رخ داد. وی بیان کرد: مقام معظم رهبری در حکم 
انتصاب حجت االســالم اژه ای، نقشه راهی را برای قوه قضاییه ترسیم کردند که 
یکی از مهم ترین موارد آن تأکید بر ادامه رویکرد تحولی و توجه به سند تحول 
با اهتمام بیشــتر اســت. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه همه معاونت های 
قوه قضاییه برنامه های خود را برای اجرای ســند تحول ارائه کرده بودند، گفت: 
آینده قوه قضاییه را بســیار روشــن می بینیم. مصدق تصریح کرد: در طول ۴0 
سال گذشته هیچ گاه سیاست جناحی مبتنی بر فقه اسالمی در قوه قضاییه اتفاق 
نیفتاده و امیدواریم در دوران آقای اژه ای این امر محقق شــود. وی تأکید کرد: 
در برخی مواقع قوه قضاییه را مخالف آزادی های مشرع معرفی کردند در حالی 
که اینطور نیســت و در واقع قوه قاضیه وظیفه دارد از آزادی های مشروع مردم 
پشتیبانی کند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امروز قوه قضائیه علم مبارزه 
با فســاد درون و برون سازمانی را برافراشته است؛ البته در دوره های پیشین نیز 
مبارزه با فساد بوده و در دوره آقای رئیسی به شکل جدی تری دنبال شده و در 

این دوره نیز علم مبارزه با فساد، بر افراشته خواهد ماند.

پروژه جاسک فرصت خوبی 
برای انتقال ظرفیت های نفتی ایران را فراهم می کند

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی پروژه جاسک را فرصت خوبی برای انتقال ظرفیت های نفتی ایران و کم 

کردن برخی محدودیت ها دانست که دشمنان به دنبال آن بودند.
ابراهیم عزیزی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به آغاز صادرات نفت ایران از 
دریــای عمان و اجرای طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام گوره به جاســک 
گفت: ایران دارای موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیای منحصربه فردی است. از یک 
تنگه حیاتی برخوردار اســت و براساس آخرین یافته ها از ۱۴ نقطه استراتژیک 
در دنیا دو نقطه آن در ایران اسالمی اســت که شــامل تنب بزرگ و کوچک و 
ابوموســی و دریای عمان و خلیج فارس می شود. این ها فرصت های بی نظیری 
برای جمهوری اســالمی فراهم کرده است. وی افزود: وجود ذخایر غنی و تمدن 
کهن و باسابقه و نیروی انسانی مستعد و توانمند از دیگر ظرفیت های جمهوری 
اسالمی اســت که متأســفانه از گذشــته تاکنون به خوبی از این ظرفیت ها در 
راستای منافع ملی اســتفاده نشده است.  یکی از این فرصت های خوب دریای 
عمــان بوده که می تواند زمینه ارتباط با آب هــای آزاد را فراهم کرده و فرصت 

خوبی برای توسعه صادرات نفتی باشد.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس یادآور شد: 
پروژه جاســک از زمان دولت نهم آغاز شــد. از همان دوران عملیات واگذاری 
زمین و فعالیت های اولیه انجام شــد و اکنون به بهره برداری رسیده است. این 
پروژه فرصــت خوبی برای انتقال ظرفیت های نفتی ایــران و کم کردن برخی 

محدودیت های دشمنان بوده که به دنبال آن هستند.
عزیزی ادامه داد: الزم است دولت تالش کند تا هر چه سریع تر بندر شهید 
بهشــتی در  چابهار را نیز به بهره برداری رســانده که فرصت خوبی در حوزه 
اقتصادی برای جمهوری اسالمی اســت. اســاس وجود ســاحلی بالغ بر ۲000 

کیلومتر فرصتی استثنایی برای ایران به شمار می آید.
وی توضیــح داد: یکــی از بحث هــای جدی آن اســت که دولــت آینده 
اســتان های دارای ظرفیت های خوب و صنایع بزرگ را به دریا نزدیک کند. این 
تصمیمی شجاعانه در دولت آینده است که زمینه حضور استان های با استعداد 
و ظرفیت در ســاحل دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر را فراهم کند و 
صنایع بزرگ را به ساحل منتقل خواهد کرد. این نماینده مجلس در پایان گفت 
که الزم است دولت آینده بحث استفاده از آب شیرین کن ها برای رفع کم آبی 
را هم در برنامه اش داشــته باشد. اقدامی که در کشورهای همسایه برای تأمین 

آب شرب انجام می شود و ما تاکنون گامی در این راستا بر نداشته ایم.

اخبار کوتاه


