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خبر روحانی در مراسم افتتاح طرح های وزارت نیرو مطرح کرد؛
به دلیل شیوع کرونا با مشکالت جدیدی مواجه هستیم

تعداد  امسال  پایان  تا  کرد:  اعالم  رئیس جمهوری 
سد های بهره برداری شده به ۹ سد خواهد رسید.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
رئیس  روحانی  حسن  االسالم  حجت  جوان، 
از طرح های ملی  جمهوری در مراسم بهره برداری 
وزارت نیرو در استان بوشهر و آذربایجان غربی که 
از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد،  با بیان امسال 
سال »جهش تولید«، است، اظهارکرد: ما به دلیل 
شیوع بیماری کرونا با مشکالت جدیدی در صحنه 
اقتصاد مواجه هستیم و آماری که وزیر نیرو مبنی 
بر افزایش مصرف برق اعالم کردند اگر به معنای 
افزایش مصرف در بخش صنعت باشد عالمت خوبی 
است و البته ما باید مصرف را در تابستان کنترل 

کنیم.
روحانی گفت: در شرایطی که همه کشور ها به لحاظ 
ما  فراوانی مواجه هستند کشور  با مشکل  اقتصادی 
کار ها  و  و همه کسب  با مشکالتی مواجه شده  هم 
مهد های  بخش  در  همچنان  ما  و  است  نشده  باز 
مدارس  گردشگری،  اجتماعات،  سالن های  و  کودک 
و دانشگاه ها شاهدیم که یا فعال نشده و یا فعالیت 

متبرکه هم  اماکن  در  و  نشده  برقرار  صد در صدی 
بازگشایی ها محدود است.

با مشکالت فراوانی در  او گفت: بر همین اساس ما 
به  ما  مردم  اما  مواجهیم،  اقتصاد  و  فرهنگ  بخش 
خوبی ما را یاری و کمک کردند و دست هم را در این 

روز های سخت گرفتند.
روحانی همچنین اعالم کرد گفت: تا پایان امسال تعداد 

سد های بهره برداری شده به ۹ سد خواهد رسید.
کرونا  ویروس  شاهد  که  شرایطی  در  کرد:  تاکید  او 
شود  قطع  شهرستانی  آب  یا  برق  اگر  هستیم 
در  که  افرادی  و  می شود  مشکل  دچار  بیمارستان 
بیمارستان بستری هستند دچار مشکل می شوند و ما 
امسال شرایط سخت تری داریم و نباید بگذاریم این 
اتفاق رخ دهد؛ مردمی که بیمار هستند و در منزل 
تابستان گرم  ایزوله کردند در  یا  و  را قرنطینه  خود 

نیازمند آب و برق هستند.
رئیس جمهوری گفت: امسال نیازمندی ما در بخش 
آب نیز به خاطر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
شرایط کرونا بیشتر خواهد شد و مردم باید چندین 
نکات  و  بشویند  به خوبی  را  بتوانند دست خود  بار 

بهداشتی را رعایت کنند.
روحانی با اشاره به گزارش آغاز جلسه که اعالم شد تا 
پایان امسال ۱۸ واحد نیروگاهی افتتاح می شود، اظهار 
کرد: این خبر برای مردم ما دلگرم کننده خواهد بود 
و امروز نیز یک واحد نیروگاهی در بوشهر و عسلویه 
افتتاح شد و برای همین یک واحد نیروگاهی ۲ هزار و 
۲۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است که ۱۶۰ مگاوات 

فعال باشد.
او گفت: در زمینه آب نیز باید اقدامات زیادی انجام 
دهیم و به اوج مصرف در ساعات مختلف توجه داشته 

باشیم.
رئیس جمهوری با اعالم اینکه افتتاح ۹ سد تا پایان 
افزود:  است،  کننده  خوشحال  ما  برای  جاری  سال 
افتتاح  ان شاءاهلل ۶  و  افتتاح کردیم  را  سومین سد 
دیگر تا پایان سال خواهیم داشت؛ آب گیری ۹ سد 
دیگر نیز آغاز و قدم های خوبی در بخش صنعت آب و 

برق برداشته خواهد شد.
روحانی با اشاره به فصل تابستان و مصرف آب و برق 
از سوی مردم گفت: ما نیازمند کمک مردم در این 
مدیریت  با  می توان  را  آب  مصرف  و  هستیم  زمینه 
به طور  مردم  اگر  نیز  برق  در مصرف  و  داد  کاهش 
یا  و  قرار دهند  ُکند  را در دور  مثال کولر های خود 
کولر های گازی را در یک درجه مناسب تنظیم کنند 

می توانیم به خوبی از تابستان امسال عبور کنیم.
افتتاح طرح های ملی وزارت  به  اشاره  با  ادامه  او در 
نیرو، تصریح کرد: افتتاح ها پاسخ قاطعی به آمریکا و 
اسرائیل جنایتکار است که در طول تاریخ علیه ملت 
ما و نشاط مردم ما تالش می کنند، در شرایطی قرار 
داریم که آمریکا در یکی از بدترین وضعیت تاریخ این 
کشور قرار دارد و می بینیم چه ظلم بزرگی به سیاه 

پوستان این کشور می شود.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ماجرای »جورج 
فلوید« به عنوان یک ماجرای جهانی، داستان عجیبی 
اظهار  می رساند،  را  هم  با  انسان ها  رابطه  و  است 
به  رسیدن  تا  هنوز  ما  که  می دهد  نشان  این  کرد: 
تمدن جهانی و بشری که مورد توجه انبیا و پیامبر 

عظیم الشان اسالم بوده بسیار فاصله داریم.
روحانی گفت: با همه مردم امریکا که به خاطر قتل 
وحشیانه سیاهپوست امریکایی بدست پلیس امریکا، 

در خیابان ها هستند اظهار همدردی می کنیم.
او با بیان اینکه حاکمان کاخ سفید وضعیت کنونی 
آمریکا را به یکی از بدترین دوران تاریخ این کشور 
این  شدت  به  ایران  کرد:  تصریح  اند،  کرده  تبدیل 
جنایت آمریکا و حاکم کاخ سفید را که فرمان این 

جنایت ها را صادر می کند، محکوم می کند.
نیست  انجیل کتابی  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
که فرمان قتل بی گناهان را صادر کند، اظهار کرد: 
علیه  می خواهد  که  جمهوری  رئیس  است  شرم آور 
به کتاب آسمانی می برد و  اقدام کند دست  ملتش 
کتاب  است؛  ابراهیمی  ادیان  همه  خشم  باعث  این 
مقدس برای ما هم مقدس است و ما هم به انجیل و 

عیسی مسیح احترام می گذاریم.
رئیس جمهوری  گفت: در شرایطی که امروز همه 
نگاه  سفید  کاخ  به  نفرت  و  خشم  با  جهان  مردم 
که  شاهدند  دنیا  در  ما  دوستداران  همه  می کنند، 
مردم ما با همه توان و برای افتتاح طرح های بزرگ 
به صحنه آمده اند و ان شاءاهلل اهدافی که مورد نظر 
مقام  و  بود  مدنظرش  امام  که  تحولی  آن  و  ماست 
معظم رهبری آن تحول آفرینی امام و اندیشه تحول 
امام را بیان کردند، محقق شود و همگان شاهد ادامه 
این تحول در مسیر انقالب اسالمی به دست مردم 

بزرگوار ایران باشند.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جزئیاتی از 
هفته  شنبه  که طی  بودجه  ساختار  اصالح  برنامه 
آینده به مجلس شورای اسالمی خبرداد، را تشریح 
کرد و گفت: دارایی دولت ۷ میلیون میلیارد تومان 

است.
اقتصاد  رادیو  با  گفتگو  در  نوبخت«  باقر  »محمد   
عالی  شورای  به  قبل  سال  برنامه  این  افزود: 
از  بخش هایی  شد.  تقدیم  اقتصادی  هماهنگی 
برنامه اصالح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد، 

البته هنوز تکمیل نشده است.
این  گفت:  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
سال  دو  در  رهبری  معظم  مقام  مصرح  ابالغیه 
کشور  در  بودجه  ساختار  اصالح  که  بود  گذشته 
اقتصادی  عالی هماهنگی  به شورای  و  انجام شود 

سه قوه تقدیم و مورد تصویب قرار گیرد.
این  است  مقرر  حاال  که  شد  احساس  افزود:  وی 
اتفاق بیفتد و شورا هم تاکنون نتوانسته این برنامه 
را تکمیل کند، به مجلس تقدیم و از همفکری و 
تردید  بدون  استفاده شود،  نمایندگان مردم  رایزنی 
تحول خواه و عالقه مند هستند این اصالح ساختار 
ریزی  بودجه  کرد:  بیان  نوبخت  دهند.  انجام  را 
عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با همین 

عنوان در فرهنگستان بودجه تعریف می شود.
وی ادامه داد: بودجه طبق تعریفی که در ماده یک 
قانون محاسبات عمومی شده برنامه یکساله است. 
در این سند پیش بینی می شود چه منابعی و از 
فراهم  یکسال  طول  در  می تواند  محل هایی  چه 
با  منطبق  بتوان  تا  کرد  هزینه  مواردی  چه  در  و 
برنامه  نظر  مورد  اهداف  به  موجود  سیاست های 

دست یافت.
این تعریف  بر اساس  اگر دولت بخواهد  افزود:  وی 
به سمت جلو حرکت کند نخستین تمرکز خود را 
باید روی منابع بودجه بگذارد. منابع بودجه از سه 

محل تامین می شود نخست مالیات، گمرک و سایر 
خدماتی که دولت به مردم عرضه و ما به ازای آن 

پول دریافت می کند.
از  باید  هزینه ها  و  مصارف  برای  داد:  ادامه  نوبخت 
تکافوی  درآمد ها  وقتی  کرد.  استفاده  درآمد ها  این 
همه هزینه ها را نمی کند باید دارایی هایی )نفت و 
امورات  تا  اضافه  درآمد ها  به  و  فروخته شود  اوراق( 

کشور بگذرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اوراق به 
نوعی واگذاری دارایی های مالی و نفت هم به نوعی 

دارایی های سرمایه ایی کشور محسوب می شود.
نسل  به  متعلق  که  دارایی  کرد:  اظهار  نوبخت 
آینده است کسی حق ندارد آن را بفروشد و صرف 
فروخته  دارایی ها  اگر  البته  کند  جاری  هزینه های 
بدی  کار  یقین  به  شود  دیگر  دارایی  به  تبدیل  و 

نیست.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر رقمی که 
فروش  از  بودجه سال ۱۳۹۹  در  می توانست  دولت 
نفت داشته باشد نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد 

تومان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال 
دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت را 
در  تومان  میلیارد  هزار   ۸۰ اما  گرفته،  مجلس  از 
سال جاری باید صرف تملک دارایی های سرمایه ای 

)فعالیت های عمرانی( کند.
هزار   ۵۷۰ به  نزدیک   ۹۹ سال  بودجه  افزود:  وی 
میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۵۰ هزار 
میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به 
نفت است. این در حالیکه طی سنوات گذشته بیش 

از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تامین می شد.
ادامه داد: کشور هزینه هایی دارد که نمی توان  وی 
در  البته صرفه جویی  ندهد  انجام  را  هزینه ها  این 
هزینه ها امری بایسته و شایسته ای که باید صورت 

گیرد.
کل  گفت:  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
مصارف کشور تحت چهار سرفصل و تحت ۱۰ امور 
آن  در  منابع  بیشترین  که  اموری  نخستین  است. 
امور  این  است.  اجتماعی  رفاه  امور  می شود  صرف 
رفاه اجتماعی معطوف به صندوق های بازنشستگی، 
کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است. فقط ۱۱۰ 
هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف 

این امور می شود.
وی گفت: دومین بخشی که بیشترین بودجه را به 
خود اختصاص می دهد مربوط به آموزش و پژوهش 
است. سومین و چهارمین بخش به ترتیب مربوط 

به »دفاع و امنیت« و »بهداشت و درمان« است.
نوبخت اظهارکرد: اگر نفت کنار گذاشته شود برای 

جایگزینی نفت چه منابعی در کشور وجود دارد؟
و ۳۰۰  این سئوال گفت: یک هزار  توضیح  در  وی 
هزار میلیارد تومان بصورت آشکار و پنهان یارانه در 

مملکت پرداخت می شود.
می شود  آیا  افزود:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
زمینه  این  در  را  پرداختی  یارانه  میزان  از  درصدی 
منتها  است  شدنی  یقین  به  قطع  کرد  استفاده 

نیاز مند عزم و اراده جمعی است.
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اظهارکرد:  وی 
که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد این بود که 
تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت 
به سمت مالیات برد حال سئوال اینکه آیا مالیات 

ظرفیت بیش از این را دارد؟
مالیات هم در دنیا  اقتصاد گفت:  رادیو  به  نوبخت 
از  مالیات  که  سهمی  یعنی  است  شاخصی  دارای 
تولید ناخالص داخلی دارد در کشور های پیشرفته 
حال  در  کشور های  در  درصد،   ۴۰ تا   ۳۰ صنعتی 
از  بیش  کمی  ایران  در  و  درصد   ۳۰ تا   ۲۰ توسعه 

شش درصد است.

عضو   ۱۳۶۷ سال  در  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
بوده  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
بود که  این  بر سر  زمان بحث  افزود: در آن  است، 

برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: شاخص 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در 
آن زمان ۴.۲ درصد بود که قرار بود تا پایان برنامه 
اول پنج ساله توسعه این عدد به ۸.۴ درصد برسد. 
هم اکنون این عدد کمی بیش از شش درصد بوده 

و هنوز به هشت درصد نرسیده است.
می دهد  نشان  ارقام  و  آمار  کرد:  تصریح  نوبخت 
با اصالح  دارد که  مالیاتی مناسبی  کشور ظرفیت 
مالیاتی،  جدید  پایه های  تعریف  ها،  مالیات  قانون 
معافیت های  کاهش  و  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری 
تامین  برای  ظرفیت  این  از  می تواند  مالیاتی 
درآمد های بودجه استفاده کرد. هم اکنون معافیت 
مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است که 

افراد از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند.
دولت  بودجه کشور گفت:  و  برنامه  رئیس سازمان 

هفت میلیون میلیارد تومان اموال و دارایی دارد.
عنوان  به  دارایی ها  و  اموال  سازی  مولد  افزود:  وی 
از  سومین عاملی که در صورت جدا شدن بودجه 

نفت دولت روی این مولفه ها متمرکز خواهد شد.
اظهارداشت:  به بخش مصارف  اشاره  نوبخت ضمن 
متاسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه 

یا نهاد مشابه وجود دارد.
و  دستگاه ها  این  تعداد  شوربختانه  داد:  ادامه  وی 
نهاده ها در کشور کم نبوده و باید همه این ها یکی 

شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآورشد: برای 
تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام 
ارکان  دیگر  و  قضائیه  قوه  مجلس،  رهبری،  معظم 

نظام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: 
سه جایگزین دولت برای قطع وابستگی به نفت

نصب اولین سایت 5G در 

ایران تا یک ماه آینده
 

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، اولین سایت ۵G تا چهار 
هفته دیگر در ایران نصب می شود.

شبکه ها  روی  دیتا  حجم  تنها  نه   ۵G شبکه های  ایسنا،  گزارش  به 
بسیار  نیز  را  دیتاها  انتقال  سرعت  بلکه  می کنند،  برابر  چندصد  را 
در  بود،  خواهد  میلی ثانیه  یک  از  کمتر  آن  تأخیر  و  می کنند  زیاد 
حالی که تأخیر در ۴G برابر ۲۵ تا ۴۰ میلی ثانیه است. استانداردهای 
گیگاهرتز   ۳۰۰ تا   ۳۰ پهن  طیف  از  استفاده  امکان  هم چنین   ۵G
برای  جهانی  سیستم  یا   GSMA سازمان  می گذارد.  اختیار  در  را 
 Global System for Mobile( همراه  تلفن  ارتباطات 
Communications( در گزارش خود، تعداد اتصاالت ۵G را تا 

سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیارد در کل جهان پیش بینی کرده است.
محمدجواد آذری جهرمی سال گذشته درباره اینترنت نسل پنج  گفته 
اجرایی  از  و  انجام شده است  ایران  ۵G در  پیاده سازی  بود مقدمات 
کردن اولین نسخه ۵G و ارائه خدمات اینترنت نسل پنج، به عنوان 

یک مطالبه جدی و نیازمندی کسب وکارها در کشور خبر داده بود.
به گفته وزیر ارتباطات، فناوری ۵G فناوری غالب جهان در دهه آینده 
جهان خواهد بود و ایران نیز در حال آماده سازی شرایط و بسترهای 
الزم برای جذب این فناوری از طریق ایجاد زیرساخت ها و نیز افزایش 
آگاهی و عالقه مردم نسبت به کاربردهای متعدد و متنوعی است که 

این فناوری برای زندگی آن ها به ارمغان خواهد آورد.
وضعیت  درباره  اینستاگرام  در  به تازگی  جهرمی  آذری  راستا  این  در 
 ۵G سایت  اولین  می کنم  فکر  نوشت:  ایران  در  پنج  نسل  اینترنت 
تا چهار هفته دیگر در ایران نصب شود. مطابق برنامه تا شهریورماه، 
پنج منطقه تاریخی تهران زیر پوشش نسل پنجم تلفن همراه قرار 

می گیرد.

عامالن آتش سوزی کوه خائیز 

دستگیر شدند
 مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: عامالن 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز شناسایی و 

به دستگاه قضایی معرفی شدند.
کوه  حاشیه  در  ساکن  دامدار  دو  کرد:  اظهار  هاشمی  اسداهلل  سید 
خائیز به دلیل اختالف ملکی اقدام به آتش زدن اراضی مورد اختالف 
می کنند که به دلیل بی احتیاطی و شدت وزش باد، آتش به مراتع و 

جنگل  های خائیز سرایت کرده . چندین روز در آتش سوختند.
 وی با اشاره به اینکه این دو دامدار متخلف شناسایی و بعد از تشکیل 
دو  اکنون  هم  کرد:  عنوان  شدند،  معرفی  قضایی  دستگاه  به  پرونده 
دامدار متخلف به قید ضمانت از زندان آزد شده اند و بدون شک پرونده 

آنان با دقت توسط دستگاه قضایی بررسی می شود.
گونه های  و  مراتع  از جنگل ها،  هکتار   ۴۰ اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
گیاهی منطقه حفاظت شده خائیز در آتش سوخت، افزود: بررسی ها 
نشان می دهد به حیات وحش به ویژه گونه شاخص کل و بز خسارتی 

وارد نشده است.
آتش  روز  چندین  از  بعد  خائیز  مراتع  و  جنگل ها  کرد:  تصریح  وی 
سوزی با تالش نیروهای مردمی، تشکل های مردم نهاد، سپاه پاسداران 
و بسیج، هوانیروز ارتش، شرکت بهره برداری نفت و گاز، دستگاه های 

عضو ستاد بحران، جنگلبانان و محیط بانان مهار شد.


