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 ATR ورود ۵ فروند هواپیمای  
به ناوگان هوایی 
 ATR روز گذش��ته ۵ فروند هواپیم��ای جدید 
از س��ری قراردادهای ایران ایر با کمپانی ATR وارد 

ناوگان هوایی ایران شد.
 اولین فروند هواپیمای ATR از س��ری ۵ دیروز 
وارد ن��اوگان هوایی ایران ش��ود، وارد فرودگاه مهرآباد 
شد و ۴ فروند دیگر نیز پی از آن به نوبت وارد فرودگاه 
 ATR مهرآباد شدند. تا پیش از این ۸ فروند هواپیمای
وارد ناوگان هوایی کشور شده بود که با احتساب این ۵ 

فروند تعداد ATR ایران ایر به ۱۳ فروند می رسد.
 ATR ای��ران ای��ر در قالب قراردادی ب��ا کمپانی
در گام اول ۲۰ فرون��د و در گام دوم ۲۰ فرون��د دیگر 

هواپیمای ATR خریداری می کند.
ش��نیده ش��ده اس��ت که این ۵ فروند ATR نیز 
ش��بیه هواپیماهای قبلی هما از محل منابع نقدی و با 
قیمت حدود ۱۰۰ میلیون دالر خریداری شده است.

ای��ران ای��ر در قال��ب قراردادهای قبل��ی خود با 
کمپانی های ایرباس، بوئینگ و ATR قرار است ۲۰۰ 
فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور کند که پیش 
از ای��ن ۸ فرون��د ATR و ۳ فروند ایرب��اس از محل 
مصوب��ه ۳۳۰ میلیون دالری صندوق توس��عه ملی به 
ص��ورت نقدی خریداری و وارد ناوگان هوایی کش��ور 
شد.حال ظاهراً این ۵ فروند از هواپیمای ATR نیز به 
صورت نقدی خریداری ش��ده است که جزئیات خرید 
آن توس��ط مدیرعام��ل ایران ایر در نشس��ت خبری با 

اصحاب رسانه اعالم شد.
پی��ش از این قرار ب��ود، این هواپیماه��ا از محل 
فاینانس ۸۵ درصدی و منابع نقدی ۱۵ درصدی ایران 
ایر خریداری شود که در عدم استقبال تامین کنندگان 
مالی هواپیماهای قبلی به صورت نقدی خریداری شد. 

 فارس

 بستنی هم گران شد 
قیمت انواع بستنی از سوی کارخانه های لبنی ۲۰ 
ت��ا ۳۰ درصد افزایش یافته که البته مجوزی از س��وی 
سازمان حمایت در این راستا اعالم نشده و صنایع لبنی 
رسما اعالم می کنند که "حاضر به پاسخگویی نیستند".

درپی افزایش قیمت شیرخام و لبنیات، قیمت بستنی 
طی هفته های اخیر با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه 
شد و کارخانه های تولیدکننده انواع بستنی با قیمت های 
جدی��د محصوالت ش��ان را روانه بازار و س��وپرمارکت ها 
کردند، اما مشخص نیست که این افزایش قیمت با کدام 

مصوبه قانونی و برچه اساسی اعمال شده است.
قیمت بس��تنی هایی که در گذش��ته ۵۰۰ و ۶۰۰ 
تومان بود، طی روزه��ای اخیر با قیمت ۱۰۰۰ تومانی 
در بازار عرضه ش��ده و بستنی هایی که ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ 
قیمت داش��تند به ترتیب با نرخ ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تومان 
عرضه شدند. همچنین افزایش قیمت برخی مدل های 
دیگ��ر بس��تنی از ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ توم��ان به ۳۰۰۰ تا 
۴۰۰۰ تومان مشاهده می شود. بستنی های کیلویی نیز 
از ۴۰۰۰ توم��ان به ۵۰۰۰ تومان تغییر قیمت داده و و 
برخی بس��تنی های کیلویی ۸۰۰۰ تومانی نیز با قیمت 

۱۰ هزار تومان در بازار عرضه می شوند.
با وجود پیگیری های مکرر از دستگاه های نظارتی 
مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگا، 
هیچ یک از مس��ئوالن حاضر به پاسخگویی نشدند و از 
س��ویی دیگر رضا باکری دبیر انجم��ن صنفی صنایع 
لبن��ی نیز که متولی بخش خصوص��ی و تولید در این 
بخش به ش��مار می رود، رس��ما اعالم ک��رد که هیچ 

مصاحبه ای با رسانه ها نمی کنم.
مشخص نیست مسئولیت افزایش قیمت ها و تخلفات 
مک��رر در بازار لبنیات برعهده چه کس��ی اس��ت و چرا 
مسئوالن و متولیان این بازار در بخش خصوصی و دولتی 

پاسخگوی مشکالت به وجود آمده نیستند.  ایسنا

 اعالم آمادگی بخش تعاون
برای اتمام واحدهای ناتمام مسکن مهر

 رئیس کمیسیون مس��کن اتاق تعاون از آمادگی 
این بخش برای اتمام پروژه های مس��کن مهر خبر داد 
و گفت که ب��ه زودی بخش تعاون راهکارهای خود را 

برای خروج بازار از رکود ارائه می دهد.
س��ی امین نشس��ت تخصصی کمیس��یون مسکن 
و خدمات فنی مهندس��ی، با هدف ارائ��ه راهکار اتاق 
تعاون ایران برای خروج بخش مسکن از رکود و ورود 
بخش تع��اون به حل معضل بافت فرس��وده با حضور 

نمایندگان اتاق های تعاون سراسر کشور برگزار شد.
در این نشس��ت اعض��ا درخص��وص آن تعداد از 
مس��کن های مهر که ب��ه صورت ناتمام رها ش��ده اند 
و به گفته اس��ماعیل خاک   فرجی، مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های سراسری مس��کن کارکنان دولت بیش از 
۸۰ درصد آن مربوط به قراردادهای س��ه جانبه است، 

بررسی جامعی صورت گرفت.
رئیس کمیسیون مسکن گفت: بخش تعاون می تواند 
در صورت تصوی��ب در هیات وزیران و تخصیص اعتبار 
برای این بخش از مس��کن های ناتمام و رها ش��ده مهر، 
ب��رای اتمام آن اقدام کند. وی گفت: بخش تعاون اعالم 
آمادگی می کند که درقالب تعاون برای رفع این مشکل 
و خانه دار شدن جمع بیشتری از مردم، برای اتمام این 

پروژه ها اقدام کند.  وزارت راه و شهرسازی

اخبار

کاهش ۴۰ درصدی عرضه آب بسته بندی در بازار
دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان آب ه��ای معدنی و آش��امیدنی از کاهش ۴۰ 

درصدی عرضه آب بسته بندی به دلیل کمبود بطری خبر داد.
پیمان فروهر در ارتباط با کاهش میزان آب معدنی و آشامیدنی بسته بندی 
در بازار، اظهار کرد: میزان هر کیلوگرم PET به ۲۳ هزار تومان رس��یده اس��ت 

که نسبت به قیمت ۴۵۰۰ تومانی سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ درصد رشد یافته 
اس��ت. همین مس��ئله موجب تا شاهد رشد افسارگس��یخته قیمت مواد اولیه بطری 

باش��یم و بازار این مواد به دست دالالن و سودجویان افتاده که باعث شده میزان عرضه 
آب بسته بندی در بازار حدود ۴۰ درصد کاهش یابد. 

گفتنی اس��ت؛ چندی پیش مدی��رکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی در 
جلسه مشترک با تولیدکنندگان پریفرم به آنها اعالم کرد که حق ندارند هر کیلو پت را 

۷۰۰۰ تومان خرید کرده و به مبلغ ۲۰ هزار تومان بفروشند.  ایسنا

ینگ  وی ر ر
مدارک گازی ایران و ترکمنستان به داوری رفت

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران با اش��اره به اینکه در زمستان سال ۱۳۹۵ 
ترکمنس��تان ش��یرگاز خود را بر خالف قرارداد روی ایران بست، درمورد آخرین 

وضعیت اختالف پیش آمده بین دو کشور توضیحاتی را ارائه کرد.
حمیدرضا عراقی با بیان اینکه اختالف پیش آمده به مرحله داوری رس��یده 

اس��ت، اظهار کرد: طرف ایران��ی و طرف ترکمنی هرکدام وکی��ل و داور انتخاب 
کرده اند و هر رایی که از سوی داوری داده شد برای دو طرف الزم االجرا است.

وی با تاکید بر اینکه در این داوری بحث محکومیت هیچ کش��وری مطرح نیس��ت، 
توضیح داد: بحث میزان طلب طرفین اس��ت و در نهایت براساس دفاعیات هر دو کشور 
یک مبلغی تعیین ش��ده و رای صادر می ش��ود. بحث این اس��ت که در نهایت چقدر از 
ادعاهای ما و چقدر از ادعاهای آنان منطقی است.در حال حاضر مدارک ارائه شده است 

و زمان داوری را تعیین می کن اما معموال به یک تا دو سال زمان نیاز دارد.  ایسنا

مشعل 
کمبودی در کاال های اساسی نداریم

رئیس اتاق اصناف گفت: در زمینه کاال های اساس��ی و اس��تراتژیک به هیچ 
عنوان کمبودی در عرضه و ذخیره سازی نداریم.

علی فاضلی اظهار کرد: براساس قانون نظام صنفی کنترل در سطح خرده فروشی 
برعهده اتاق اصناف قرار دارد اما، با توجه به اینکه در قانون نظام صنفی ش��اهد این 

تعریف هستیم اما، متاسفانه منابع مالی درستی برای آن تعریف نشده است. وی با بیان 
اینکه در موضوع کنترل و نظارت دو مشکل عمده وجود دارد، افزود: مشکل نخست این 

است که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که به دلیل کمبود یا نبود بودجه الزم است.
فاضلی ادامه داد: بودجه ای که قانونگذار تعریف کرده باید از محل تبصره ۷ ماده ۷۷ قانون 
نظام صنفی به خزانه واریز شود اما، هیچ اطالعی از میزان این پرداختی ها نداریم به همین جهت 
نزدیک ۳ سال است که بودجه آنچنانی در اختیار اتاق ها قرار نگرفته است. وی اظهار کرد: بحث 

احتکار در حال حاضر وجود ندارد اما، اختفا در برخی موارد وجود دارد. میزان

دیدگاه

کارشناسان اقتصادی معتقدند  كــش حج��م تقریب��ی نقدینگی در خـط 
اقتصاد کشور حدود ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان است 
و این حجم از نقدینگی نسبت به آخرین آمار بانک 
مرکزی که در اواخر س��ال گذشته نرخ نقدینگی را 
حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود، 

۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
 براس��اس آمار کارشناس��ان موجود نقدینگی 
در اقتصاد ایران س��الیانه ح��دود ۲۶ تا ۲۷ درصد 
رش��د پیدا می کند و ماهانه نیز مع��ادل ۲ تا ۲.۵ 
درصد رش��د پیدا می کند که بر همین اس��اس در 
حال حاضر که در برج پنج سال ۱۳۹۷ قرار داریم، 
نقدینگی با رشدی ۱۰ درصدی معادل ۱۶۵۰ هزار 

میلیارد تومان ارزیابی می شود.
 به باور منتقدان اقتصادی ریشه افزایش نقدینگی 
در اقتص��اد ای��ران در دوره فعل��ی متف��اوت از دوران 
دولت های نهم و دهم اس��ت به این ترتیب که ریشه 
ت��ورم در دولت نهم و دهم، مس��ائل مربوط به تزریق 
پول نفت به اقتصاد بود و در دوره فعلی ریشه تورم در 
مسائل پولی و بانکی است و اساسا ارتباط به تحلیل های 
آمریکایی و یا برجام ن��دارد. هرچند این تحلیل های 

جدید می تواند باعث تحریک بازار هم بشود.
این گروه معتقدن��د در حال حاضر نقدینگی از 
طریق نظ��ام بانکی پمپاژ می ش��ود، چراکه بانک ها 
بدون اینکه خلق ثروتی داش��ته باش��ند، نقدینگی 
را اضاف��ه می کنن��د و در کنار آن به واس��طه اضافه 
برداشت از بانک مرکزی در نهایت می تواند منجر به 
خلق پول می شود. به گفته این گروه از کارشناسان از 
مجموع نقدینگی های فعلی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان به خاطر تزریق پول نفت در دوران دولت نهم 
و دهم بوده و ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر آن به 

خاطر فعالیت های بانک ها در دوران بعد است.

دولت بدهکار
درپی روند رو به رشد نقدینگی و گرفتاری های 
اقتصادی ناش��ی از آن، عضو س��ابق اتاق بازرگانی 
تهران تاکی��د دارد که دولت باید در اولین قدم، با 
فروش اموال غیرنفتی و حتی س��که و ارزی که در 
اختیار دارد، بدهی های بانکی اش را بپردازد و پول 
حاصل از فروش اموالش را وارد گردش پولی کشور 
کند. در غیر این صورت افزایش نقدینگی ها آثاری 

بسیار زیان بارتر به دنبال خواهد داشت.
 آخرین آماره��ا از این حکایت دارد که حجم 
نقدینگی در پایان س��ال گذش��ته ت��ا ۱۶۵۰ هزار 
میلی��ارد توم��ان افزای��ش یافته و همچن��ان روند 
افزایش��ی دارد که باعث حرکت به سمت بازارهای 
غیرمولد از جمله ارز و س��که ش��ده که نتیجه آن 
التهاب در بازار ارز و تورم در دیگر بخش ها ش��ده 
است. از سوی دیگر دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد 
تومان به بانک ها بدهکار اس��ت که به دلیل تبعاتی 

که ایجاد کرده مورد انتقاد کارشناسان است.
درخصوص علت افزایش نقدینگی، دست اندرکاران 
بازار هریک نظراتی مختلف دارند و می گویند تاکنون 
الگوهای اقتصادی مناس��بی ب��رای جذب آن تعریف 
نشده است. برخی سودهای کم بانکی، و برخی دیگر 
مشکالت تولید و خروج س��رمایه از بخش صنعت و 
تولید را علت افزایش نقدینیگی ها می دانند. تا جایی 
که رئیس کمیس��یون س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی 
ایران علت افزایش نقدینگی را سیاست های بی موقع و 
ارائه ارز تک نرخی بدون محدودیت عنوان کرده است. 
کاظ��م دوست حس��ینی عض��و س��ابق هیات 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران گف��ت: افزایش 

نقدینگی به دلیل درآمدی است که دولت در بودجه 
پیش بینی کرده اما تحقق نیافته است یا هزینه هایی 
پرداخت ش��ده بیش از آن چیزی است که در نظر 
گرفته شده است. همچنین کسری های پیش آمده 
در بودج��ه، علت اصلی افزای��ش نقدیندگی ها طی 
چند وقت اخیر بوده است که آثار خود را به صورت 
جهش های تورمی در بازارهای س��که، مس��کن و... 
نش��ان داده اس��ت. از طرف دیگر پول ها در بانک ها 
حبس ش��ده اند که با توجه به تورم، انگیزه ای برای 

نگهداری پول در بانک ها نیست.

وی تاکید کرد: در ش��رایط فعلی باید با فروش 
اموال غیرنفتی که در اختیار دولت اس��ت، کسری 
بودجه تامین شود؛ نه اینکه کسری بودجه از طریق 
چاپ پول و ایجاد اعتبار تامین شود. همچنین اگر 
احیانا س��که و ارزی هم از ط��رف دولت به فروش 
می رسد، به قیمت واقعی باشد و نقدینگی حاصل از 
فروش این اموال مجدد به سیستم برگردد تا جبران 

بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود.
دوست حسینی با اش��اره به اینکه بخش قابل 
توجه��ی از نقدینگی ها به دلی��ل بدهی بانک ها و 

موسسات مالی نیز است، پیشنهاد کرد که از سوی 
سازمان برنامه و بودجه بخشی از بدهی های بخش 
خصوص��ی به بانک ه��ا و در ادامه بدهی بانک ها به 
بانک مرک��زی از طریق اوراقی که دولت منتش��ر 
می کند، تسویه ش��ود و بدهی بخش خصوصی در 

شرکت ها و نهادهای نیمه دولتی کاهش یابد.
وی افزود: بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدین 
طریق تا حدودی کاهش می یابد اما اصل بدهی از 
بی��ن نخواهد رفت و در نتیجه افزایش نقدینگی ها 
را باعث می شود. عضو سابق هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران تاکید کرد: هر چه حجم نقدینگی 
افزای��ش یابد، ق��درت خرید پ��ول کاهش می یابد 
و از ارزش پ��ول مل��ی نی��ز می کاهد. ب��ا توجه به 
قیمت گذاری هایی که شده است ۱۰ تا ۱۲ درصد 
تورم را ش��امل ش��ده و بخش تولید را برای تهیه 

مواد اولیه  با مشکل مواجه کرده است. 
دوست حسینی اظهار کرد: نکته اساسی این است 
که تولید متضرر شده و انگیزه ای برای سرمایه گذاری 
در تولید نیس��ت. زمانی ک��ه منابع نقدی در اختیار 
افرادی باش��د که با س��فته بازی، خرید س��که و ارز، 
پول ه��ای خود را طی چند ماه دو برابر کرده اند، چه 
انگیزه ای برای تولید و برای خرید سهام شرکت های 
تولیدی وجود دارد؟ این ها همه آثار غیرمس��تقیم و 

زیان بار برای بخش تولید و تجارت است.
وی درباره س��امانه نیما نیز گفت: این س��امانه 
برای تخصیص ارزی که دولت تعیین کرده طراحی 
شد اما در ش��رایط اقتصادی امروز کارایی خود را از 
دس��ت داده اس��ت. بخش هایی که به عنوان کاالی 
اساس��ی و ضروری ارز دریافت کرده اند شاید خیلی 
هم ضرورتی برای واردات با دالر دولتی نداشتند که 
از طریق سامانه ارز به آنها تخصیص یابد.  ایسنا

گرفته در سال جاری از میان زندگـــانـي براس��اس ارزیاب��ی ص��ورت 
۱۱۵۷ ش��هر کشور حدود ۳۳۴ ش��هر با جمعیت 
۳۴ میلیون نفر در شرایط تنش آبی هستند که از 
ای��ن ۳۴ میلیون نف��ر حدود ۱۷ میلی��ون نفر در 
وضعی��ت قرمز تنش آب��ی قرار دارن��د؛ این اعداد 
نش��ان می ده��د که ای��ران در وضعی��ت خوبی به 

لحاظ منابع آبی قرار ندارد.
بحران و چالش آب یکی از موضوعاتی اس��ت 
که بس��یاری از کش��ورها با آن مواجه هستند، این 
چالش در خاورمیانه جدی تر اس��ت چون بسیاری 
از بخش ه��ای خاورمیانه از جمل��ه مناطق جنوب 
غربی تا جنوب ش��رقی ایران در کمربند خش��کی 
قرار دارند و با معضالت ناش��ی از آن دست و پنجه 
ن��رم می کنند. از س��وی دیگر پدی��ده تغییر اقلیم 
بحران آب را تش��دید کرده به طوری که براس��اس 
گزارش های ثبت ش��ده میزان متوس��ط بارندگی 
ایران طی ۵۰ س��ال گذش��ته از ۲۵۰ میلی متر به 
۲۰۵ میلی مت��ر کاهش یافت��ه، همچنین عالوه بر 
کاهش میزان بارش، متوسط دما نیز طی ۱۵ سال 

گذشته ۱.۱ درجه سلسیوس بیشتر شده است.
ع��الوه بر این طی ۵۰ س��ال گذش��ته، میزان 
آب ه��ای تجدیدپذی��ر ای��ران از ۱۳۲ میلیارد متر 

مکعب به ۱۱۶ میلی��ارد متر مکعب کاهش یافته، 
حتی در پنج س��ال اخیر میزان آب تجدیدپذیر به 
زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده که نشان دهنده 
وضعیت نامس��اعد آبی کشور اس��تاز سوی دیگر. 
می��زان بارندگی های زیر ۱۰ و پن��ج میلی متر که 
بارش های موثر محسوب نمی شوند، افزایش یافته 
اس��ت. این نوع بارش ها در باران سنج  مورد بررسی 
ق��رار می گیرند اما اثری روی وضعیت آبی کش��ور 
نمی گذارن��د، چون به س��رعت تبخیر می ش��وند؛ 
بنابراین کاهش میزان بارندگی، افزایش بارش های 
غیرموثر و افزایش دما مشکالتی است که در حوزه 

آب های سطحی با آن مواجه هستیم.
در زمینه آب های زیرزمینی نیز وضعیت مطلوب 
نیس��ت و باتوجه به برخی آمار و ارقام در این زمینه 
در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود 
۳۸۱ دش��ت در مرحله ممنوع��ه و قرمز قرار دارند و 
دیگر قابلیت برداش��ت آب ندارند .نگاهی به وضعیت 
چاه های غیرمجاز در نقاط مختلف کشور حکایت از 

این دارد که استان های آذربایجان غربی با بیش از ۳۰ 
هزار حلقه، اس��تان تهران با ۲۰ هزار حلقه و استان 
اصفه��ان با بیش از ۱۶ ه��زار حلقه چاه غیرمجاز در 

صدر استان های دارای چاه غیرمجاز قرار گرفته اند.
اس��تان فارس با ۱۴ هزار حلقه، اس��تان های 
البرز و آذربایجان ش��رقی با ۶۰۰۰ حلقه، خراسان 
رض��وی با چه��ار ه��زار و ۲۰۰ حلق��ه، همدان با 
چه��ار هزار حلقه و خوزس��تان نیز با س��ه هزار و 
۵۰۰ حلق��ه در ادامه لیس��ت اس��تان های دارای 
تعداد بیش��تر چاه های غیرمجاز ق��رار گرفته اند.در 
این بین اس��تان های مازندران و گیالن نیز دارای 
حجم بس��یار باالیی چاه غیرمجاز هس��تند ولی به 
دلیل اینکه بیشتر چاه های غیرمجاز حفر شده کم 
عمق هس��تند و در مقاطع زمانی خاصی از س��ال 
که این مناطق با کاهش بارندگی روبه رو هس��تند 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند، تاثیر چندان زیادی 

بر وضعیت سفره های زیرزمینی ندارند.
ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان ح��وزه آب از جمله 

مواردی که موجب افزایش تعداد چاه های غیرمجاز 
شده می توان به مواردی چون عدم مشارکت تمامی 
ذی نفعان در مدیری��ت منابع آب زیرزمینی و عدم 
هماهنگ��ی و تعام��ل بین س��ازمان ها و ارگان های 
ذی مدخل، رشد کند توسعه در سایر بخش ها مثل 
صنعت، خدمات و گردشگری و سهم اندک اشتغال 
در ای��ن بخش ه��ا و اعمال قوانین و سیاس��ت های 

نامناسب در بخش کشاورزی اشاره کرد.
ع��الوه بر این، در این بی��ن عدم وجود قوانین 
بازدارنده و یا مجازات های متناس��ب با جرم، ارزان 
بودن بهره برداری از منابع آب ازجمله آب زیرزمینی، 
تمرکز بر تامین اشتغال در بخش کشاورزی و عدم 
همراهی یا بی توجهی سایر دستگاه ها برای کنترل 
و جلوگی��ری از حف��ر چاه های غیرمج��از و حتی 
تشویق و ایجاد انگیزه به متخلفین از طرف بخش 
مصرف کننده و اعمال سیاست های تشویقی نیز از 
جمله مباحثی است که در افزایش تعداد چاه های 

غیرمجاز موثر بوده است.
از سوی دیگر، در حال حاضر ۴۴ درصد جمعیت 
کش��ور بدون تنش آبی، ۱۷.۱ درص��د درمحدوده 
تنش آبی زرد، ۱۱ درصد در محدوده تنش نارنجی 
و ۲۷.۹ درص��د نیز در وضعیت تنش آبی قرمز قرار 
دارند. حال اگر بخواهیم این عدد را براس��اس تعداد 

شهرها بگوییم باید گفت تعداد شهرهایی که دارای 
تنش آبی هس��تند زیاد نیست؛ چراکه ۷۱.۱ درصد 
از ش��هرها )به لحاظ تعداد( هیچ تنش آبی ندارند، 
اما شهرهایی که دچار تنش آبی هستند ۶۶ درصد 

جمعیت شهرها را تشکیل می دهند.
مجموعاً در س��ه مح��ور زرد، نارنجی و قرمز از 
۱۱۵۷ ش��هر، ۳۳۴ شهر تنش آبی دارند که بیشتر 
آنه��ا در مح��ور زرد و قرمز ق��رار گرفته ان��د و کار 
شرکت های آب و فاضالب این است که این شرایط 
را در فصل تابستان مدیریت کنند که البته برای این 
مسئله نیز راهکارهایی درنظر گرفته شده است. به 
طور کلی شهرهایی که بیشترین تنش آبی برای آنها 
پیش بینی ش��ده نظیر اصفهان، بندرعباس، بوشهر، 
شیراز، کرمان، مشهد و تقریباً تمام شهرهای استان 
اصفهان و یزد اس��ت که به نظر می رس��د در فصل 

تابستان با چالش های بزرگ آبی مواجه شوند.
در گزارش های بین الملل��ی برای تعریف بحران 
آب شاخص هایی تعیین شده است. در این میان دو 
شاخص اهمیت بیشتری دارد؛ یکی سرانه آب است 
که طی آن نسبت دو عامل »حجم آب« و »جمعیت« 
مورد بررس��ی قرار می گیرد. اگر عدد به دست آمده 
از این کس��ر زیر ۱۲۰۰ باش��د یعنی وارد تنش آبی 

شده ایم و بحران آب آغاز شده است.  ایسنا

كارشناسان دالیل رشد نقدینگی را بررسی كردند؛

دولت بدهکار؛ نقدینگی فربه

آمارها نشان داد؛

شمارش معکوس بمب بحران آب 

از شهریورماه
 سامانه آرد عملیاتی می شود

ش��رکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و  روز بانک سپه تفاهمنامه ای امضا کردند که براساس بــــازار 
آن ماهانه ۲ هزار فقره تسهیالت تا سقف ۱۵ میلیون تومان با نرخ ۱۵ 

درصد به نانوایان پرداخت و سامانه »آرد« راه اندازی می شود.
 ای��ن تفاهمنامه به امضای محمدکاظم چقازردی مدیرعامل 
بانک س��په و یزدان س��یف مدیرعامل ش��رکت م��ادر تخصصی 

بازرگانی دولتی ایران رسید.
چق��ازردی در آیین امضای ای��ن تفاهمنامه اظهار داش��ت: 
در س��ال های اخیر تعامل خوبی بین بانک س��په و ش��رکت مادر 
تخصص��ی بازرگان��ی دولتی ای��ران برای خری��د تضمینی گندم 
وجود داش��ته است. وی افزود: این تفاهمنامه به منظور استقرار و 
راه اندازی س��امانه »آرد« بین بانک سپه و شرکت مادر تخصصی 
بازرگانی دولتی ایران و برای حمایت مالی نانوایان برای نوس��ازی 
و بهسازی و تامین سرمایه در گردش آنها به امضا رسیده است.

چقازردی اظهار داش��ت: اعطای تسهیالت، متناسب با میزان 
تعامالت و گردش حس��اب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

ایران با بانک س��په و با نرخ س��ود ترجیحی پایین ت��ر از نرخ رایج 
تس��هیالت خواهد بود. به گفته وی، براساس این تفاهمنامه مدت 
بازپرداخت این تسهیالت برای نانوایان ۱۲ تا ۳۶ ماهه خواهد بود.
مدیرعام��ل بان��ک س��په درباره نق��ش این بان��ک در حوزه 
فعالیت های ارزی در سال های اخیر گفت: با توجه به اهمیتی که 
ش��رکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای کشور و نظام 
دارد، بانک س��په با اهرم های مال��ی، حمایت خود را برای تقویت 

فعالیت ارزی این شرکت فراهم خواهد کرد.
یزدان سیف مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی 
ای��ران نیز در این آیی��ن گفت: با توجه به توافق انجام ش��ده، از 

ش��هریورماه امس��ال خرید آرد توس��ط نانوای��ان از کارخانه ها به  
واسطه سامانه های بانک سپه امکانپذیر خواهد بود.

وی اف��زود: امضای این تفاهمنامه در ادامه روند رو به رش��د 
همکاری این ش��رکت با بانک س��په بوده و قرار است بانک سپه 
ماهان��ه به ۲هزار نف��ر از نانوایان تس��هیالت ۱۵ میلیون تومانی 

پرداخت کند.
وی اظهار داش��ت: بانک س��په به  منظور تامی��ن منابع مالی 
بخش کش��اورزی تعامل بس��یار مناس��بی در حوزه گندم، آرد و 
نان با این ش��رکت داشته و در س��نوات گذشته خدمات خوب و 

قابل توجهی ارائه کرده است.  ایرنا

عضو مجمع تشخیص نظام مطرح كرد
هزینه های ملی كاهش می یابد

عضو مجمع تشخیص نظام با تاکید بر  باجـه ض��رورت تصویب طرح اص��الح قانون پشـت 
چ��ک گفت: ب��ا تصوی��ب این ط��رح، اطالع��ات خریدار و 
فروش��نده متقارن می ش��ود یعنی همانطور ک��ه خریدار از 
خ��واص کاالی م��ورد معامل��ه آگاه��ی دارد، خری��دار هم 

وضعیت اعتباری صادرکننده چک را می داند.
احمد توکلی با اشاره به طرح اصالح قانون چک، گفت: 
هر چه اعتماد بیشتر باشد هزینه  موازنه ملی پایین می آید، 
در نتیج��ه تولی��د ملی که برای روی موازن��ات اعتباری که 
صورت می گیرد، هزینه کمتری دارد وکل سیس��تم هزینه 

 اش پایین می  آید یعنی کارایی آن باال می رود.
وی اف��زود: بنابراین ما اگر چک را طوری طراحی کنیم 
که هزینه موازنه را برای ما پایین بیاورد این توفیق است. در 
طرح اصالح قانون چک این نکته دیده ش��ده است که افراد 
برای اینکه معامله کنند راحت  تر می تواند چک را بپذیرد.

توکل��ی با حمایت از تصویب طرح اص��الح قانون صدور 
چک پیرام��ون تقارن اطالع��ات افزود: در ای��ن طرح، برای 
گیرنده چک این امکان فراهم ش��ده اس��ت که در سامانه ای 
ببیند که چک برگش��تی دارد یا نداش��ته است و در صورتی 

چک برگشتی داشته به چه نحو تسویه کرده است.

عضو مجمع تش��خیص نظام افزود: این اطالعات باعث 
می ش��ود که گیرن��ده چک بتواند تصمیم بگی��رد که با این 
ف��رد معامله بکند یا نکند. این موضوع اس��تحکام معامله را 
باال می برد و به کاره��ای اقتصادی کمک می کند. در واقع، 
اطالعات خریدار و فروشنده متقارن می شود یعنی همانطور 
ک��ه خری��دار از خواص کاالی م��ورد معامل��ه آگاهی دارد، 

خریدار هم وضعیت اعتباری صادرکننده چک را می داند.
نماینده سابق مجلس شورای اس��المی پیرامون مزایای 
ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد گفت: اگر مشخصات چک 
در یک س��امانه ثبت شود و امن باشد، در واقع شما یک چک 
مجازی دارید که عین چک حقیقی اس��ت. اگر الشه کاغذی 
چک از بین برود، وجود مجازی آن باقی می ماند. انگار ش��ما 
ی��ک فتوکپی برابر اصل در فضای مج��ازی دارید و اعتماد به 
چک را زیاد می کند. هر ساختاری و ساز و کاری که اعتماد را 
افزایش دهد، معامله را تسهیل و تسریع و کم هزینه می  کند.

عضو مجمع تش��خیص نظام درباره کاهش پرونده های 
ورودی قضای��ی پیرامون چک با تصویب طرح اصالح قانون 
چک گفت: در این طرح چون چک با اعتماد بیش��تری کار 
می کند، دعوای کمتری پیدا می شود. در نتیجه رجوع به قوه 

قضاییه کم می شود. هزینه ملی ما پایین می آید.
وی اضاف��ه کرد: اینج��ا هزینه هایی ک��ه پایین می آید 
در واقع ای��ن نحو رفتار آثار خارجی مثب��ت دارد. یعنی ما 
ی��ک معامل های می کنیم که آثار خارجی ندارد. یعنی تمام 

منفعت یک کاالیی به من می رسد.  فارس

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح كرد
ایجاد توهم از تقاضای زیاد دالر

با توجه التهاباتی که در بازار ارز ایجاد  شده و هزینه تولید و واردات کاالها را جنب استانبول
افزایش داده است، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
افزای��ش تقاضا برای خرید ارز، توهم در بازار و اقتصاد ایجاد 
کرده و باعث ش��ده تولیدکنندگان به دلیل اینکه هماهنگ 
نبودن قیمت کاالی نهایی با هزینه تمام ش��ده، تولید را کم 

یا فعال متوقف کنند.
طی ماه های اخیر بازار ارز دچار نوسان و التهاباتی شد که 
دول��ت برای مدیریت و کنترل بازار نرخ دالر را ۴۲۰۰ تومان 
به رس��می و تک نرخی اعالم کرد و قرار شد این نرخ به همه 
نیازمندان اقتصادی تعلق گیرد اما لیل رانت هایی که دربازار 
ایجاد شد و در بسیار موارد واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام 
شد اما کاالها در بازار مصرف با قیمت چند برابر عرضه شدند 
که گالیه مصرف کنندگان و دس��ت اندرکاران را درپی داشت. 

لذا دولت تصمیم گرفت بسته جدید ارزی ارائه کند.
براس��اس بس��ته جدی��د ارزی که طی روزه��ای آینده 
قرار اس��ت اعالم ش��ود، احتماال دالر ۴۲۰۰ تومانی فقط به 
کاالهای اساس��ی و دارو ارائه می ش��ود و ارز مسافری نصف 
خواهد ش��د. همچنین از این پس مرجع رس��می نرخ دالر 
ب��ازار ثانویه خواهد بود که قیمت پیش��نهادی آن ۸۰۰۰ تا 

۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و ارز صادرکنندگان عمده 
غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل خواهد شد.

در این باره سیدعالءالدین میرمحمدصادقی اظهار کرد: 
باتوجه به نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شده، هرکس سعی 
دارد پول��ش را ب��ه ارز تبدیل کند و منفعت��ی ببرد؛ لذا این 
میزان تقاضا، توهم و جو روانی در بازار ایجاد کرده است. این 

در حالی است که ارقامی که معامله می شود محدود است.
وی همچنین اظهار کرد: این ش��رایط تولید را س��خت 
کرده اس��ت، چراکه برای تولیدکنندگان تامین مواد اولیه با 
ارز ۱۲ هزار تومانی اصال مقرون به صرفه نیست؛ لذا مجبورند 
صبر کنند که اگر قیمت محصوالت تولیدی به میزان افزایش 

نرخ دالر، افزایش پیدا کرد آن ها هم به تولید ادامه دهند.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر 
قیمت کاالها تقریبا ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است و از 

سوی دیگر به دلیل رکود در بازار کسی خرید نمی کند.
میرمحمدصادق��ی درباره انتص��اب عبدالناصر همتی به 
عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفت: این انتخاب بر این مبنا 
ب��وده که وی مدت ها در بانک ملی فعالیت داش��ته  و عالوه 
بر این این گونه نقل می ش��ود که در مسائل ارزی نیز مسلط 
اس��ت. وی افزود: البته نمی شود امروز ایشان را قضاوت کرد 
ک��ه چقدر کارایی دارد و باید مهلت دهیم. ضمن اینکه باید 
بدانی��م رئیس کل جدید بانک مرک��زی در موقعیتی خاص 
منصوب ش��ده که شرایط خاص حاکم اس��ت؛ لذا باید همه 

کمک کنند که در این کار توفیق پیدا کند.  ایسنا

رنا
ای


