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جریمه سنگین در انتظار 
استخراج کنندگان ارز مجازی خانگی
ایرنا - ســخنگوی 
صنعــت بــرق نوشــت: 
اســتخراج کنندگان ارز 
مجازی کــه از برق خانگی 
استفاده کنند درصورت شناســایی باید جریمه 
سنگینی پرداخت کنند. مصطفی رجبی مشهدی 
افزود: استخراج کنندگان خانگی ارزهای مجازی به 
دلیل خسارتی که به شبکه برق وارد می کنند عالوه 
بر پرداخت جریمه باید خسارات وارده به شبکه را هم 
پرداخت کنند. وی ادامه داد: امسال تامین برق با دو 
مسئله کاهش تولید نیروگاه های برق آبی به دلیل 
کاهش بارش ها و استخراج خانگی ارزهای مجازی 
درگیر است. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: 
تالش می شود با جایگزینی نیروگاه های حرارتی و 
سایر روش ها، کمبود تولید برق  نیروگاههای برق 
آبی جبران شود. رجبی مشهدی گفت: استخراج 
کنندگان غیرمجازخانگی رمزارزها به دلیل خسارتی 
که به شبکه برق و ترانس های محلی وارد می کنند، 

تامین برق را با مشکل همراه می کنند.
    

مبلغ جدید وام مسکن چه زمان 
اعالم می شود؟

تسنیم - معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان »وام 
تولید مسکن به پروژه های 
ارزان قیمــت پرداخت می 
شود«،گفت: شــواری پول و اعتبار در حال بررسی 
افزایش سقف وام ساخت مســکن است. محمود 
محمودزاده گفت: بر اســاس قانون بودجه 1400 
باید 1.2 میلیون واحد مسکن شهری و روستایی تا 
از تسهیالت ساخت مسکن اســتفاده کنند. از این 
تعداد 400 هزار واحد برای واحدهای مســکونی 
روستایی و 800 هزار واحد برای واحدهای مسکونی 
شهری در نظر گرفته شده است. وی با تاکید بر این که 
تسهیالت ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای 
گران قیمت پرداخت نمی شــود که این بخشی از 
ضوابط وزارت راه و شهرسازی است، اضافه کرد: با 
این کار بخش عمده ای از واحدهای نیمه تمام سطح 
کشــور تکمیل و رونق ساخت وساز در سال جاری 
بیشتر شود. معاون وزیر راه و شهرسازی از بررسی 
تعیین سقف وام ساخت در شورای پول و اعتبار خبر 
داد و گفت:بانک مرکزی جدول ســهمیه بانک ها 
را اعالم کرده و مبلــغ وام طی یک تا دو هفته آینده 

اعالم خواهد شد.
    

به شایعات بنزینی توجه نکنید
ایسنا- ســخنگوی 
شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتی گفت: 
اخباری که درباره افزایش 
قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر می شود، 
واقعیت ندارد و نباید به آن ها توجه کرد. فاطمه 
کاهی، با تاکید بر اینکه تاکنــون هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین طرح نشــده است و 
صرفا نقطه نظرات کارشناسی است تصریح کرد: 
هر برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین و یا تغییر 
در نحوه ســهمیه بندی آن باید به صورت مصوبه 
هیئت دولت باشد. به دنبال اعالم طرح بنزین 20 
هزار تومانی از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات 
ریاســت جمهوری، اخباری مبنی بــر افزایش 
قیمت بنزین در فضای مجازی منتشــر شد که 
مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

قرار نگرفت.
    

خرید و فروش خودروهای گذرموقت 
مشمول مقررات قاچاق است

توســعه ایرانی - 
معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران با اشــاره به 
اعالم جرم قاچــاق برای 
بیــش از ۳۵0 خــودروی گذرموقت بــه دلیل 
عدم تحویل بــه گمرک،گفت:خریــد و فروش 
خودروهای گذرموقت ممنوع و مشمول مقررات 
قاچاق اســت.  مهــرداد جمال ارونقــی گفت: 
مســافران غیرمقیم ایران که با وســایل نقلیۀ 
شخصی خود وارد کشــور می شوند، هرگاه برای 
وسایل یادشــده، جواز عبور )کارنه دوپاساژ( از 
کانون هــای جهانگردی کشــورهای ملحق به 
قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی، 
در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دهند، 
می توانند تا سه ماه، با توجه به مدت اعتبار کارنه 
دوپاساژ ، بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیۀ 
وجه الضمانی به گمرک، از وســیلۀ نقلیۀ خود، 
در کشــور اســتفاده نمایند و یا در مدت مذکور 
چندین بار با وســیلۀ خود از راه های مجاز وارد 

و خارج شوند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

بحــران آب دوباره بــه تیتر اصلی 
رسانه های ایران برگشــته است. بنا به 
اعــالم وزارت نیرو ایران تــا این لحظه 
42.۹ درصد کاهش بارندگی نسبت به 
دراز مدت و ۵۵ درصد کاهش بارندگی 
نسبت به پارســال را تجربه می کند و 
بیشتر از 2۵0 شــهر ایران با تنش آبی 

مواجه شده اند.
حاال حدود نیمی از ســدهای ایران 
خالی مانده اســت و البته کارشناسان 
می گویند که حجم آب موجود از ارقام 
گفته شده کمتر است زیرا سدها الیروبی 
نشده و گل و الی ته نشین شده ته سدها 

حجم آب را بیشتر نشان می دهند.
وضعیت هشــداردهنده منابع آبی 
ایران حاال نه تنها به اختالفات آبی بین 
روســتاییان و گاه تجمعات اعتراضی 
آنها رسیده است که زمزمه هایی درباره 
واردات آب در برابر نفت شنیده می شود.

وضعیت بحرانی برداشت آب از 
منابع زیرزمینی

کاهش شــدید ذخایر آبی ایران از 
سوی برخی کارشناســان با اصطالح 
ورشکستگی آبی توصیف شده است.  
آنها می گویند در شرایطی که موجودی 
آب ایران حدود ۹0 میلیارد مترمکعب 
است، ۹۶ میلیارد مترمکعب آب مصرف 
می شود و این به معنی اضافه برداشت 
سنگین آب از منابع زیرزمینی است. 
تا آنجا که برداشــت آب از سفره های 
زیرزمینی به ذخایر بسیار قدیمی آب 
در زیر زمین و مربوط به عهد زیســت 
دایناســورها بر ســیاره زمین رسیده 

است.
حاال محمد درویش، کارشــناس 
آب و محیط زیســت در گفتگوهایی 
جداگانه با همشهری و تجارت نیوز به 
نکات تکان دهنده ای اشاره کرده است.

او توضیــح داده کــه ذخایــر 
آبــی کــه در 14 ســال گذشــته 

 نابود شــده اند بــرای بازیابــی نیاز 
به ۵0 هزار سال زمان دارند.

کشاورزی مزیت آبی ندارد
او همچنین با انتقاد از مدل معیشت 
ایرانی ها گفته است در حالی که منابع 
آبی در ایران فشــار سنگینی را تحمل 
می کنند اشــتغال در ایــران بر پایه 
کشــاورزی و دامپروری گذاشته شده 
است. این در حالی اســت که امارات 
اشتغال خود را بر پایه ترانزیت و تجارت 
کاال و گردشگری بنیان گذاشته است 
و این مســاله حتی بــرای ترکیه که 
به عنوان یک کشــور پرآب شناخته 
می شــود، صدق می کند و این کشور 
اقتصاد خود را برمبنای گردشــگری 
و تولید غیرکشاورزی بنیان گذاشته 

است.
در ایــران اما نه تنها بیشــتر از ۹2 
درصــد منابع آبی برای کشــاورزی و 
دامپــروری مصــرف می  شــود که 
حتی مدیران ایرانی بــه کرات درباره 

خودکفایــی در تولیــد محصوالت 
کشاورزی سخن گفته اند.

 این کارشناس آب و محیط زیست 
گفته است اشتغال بر مبنای کشاورزی 
و دامپروری  موجب شــده اســت که 
با بحران آب بســیاری از کشاورزان و 
دامپروران بیکار شــده و راهی حاشیه 
شــهرها بشــوند به طوری که قبل از 
انقالب جمعیت حاشیه نشــین فقط 
۷00 هزار نفــر بود و حــاال جمعیت 
حاشیه نشــینان به باالی 20 میلیون 

نفر رسیده اند.
هدررفت آب در ضایعات غذا؛ 

۷میلیارد مترمکعب
البته باید اشــاره کــرد که مصرف 
باالی آب در کشاورزی فقط به کشت 
غیراصولــی و بی رویــه محصوالت 
کشاورزی مربوط نمی شــود و ایران 
در بحث ضایعات غذا و کشاورزی هم 
رکورددار است.  به گونه ای که بر اساس 
اعالم اتاق بازرگانی ایــران، ضایعات 
غذا در کشور معادل ۹ کشور اروپایی 
است و این ضایعات غذا و کشاورزی که 
بیشتر به دلیل کمبود صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشــاورزی در ایران است 
معادل ۷ میلیارد مترمکعب یا چیزی 
حدود مصرف آب آشامیدنی و صنعت 

آب هدر می دهد.
ضمــن اینکــه ۳0 درصــد آب 
آشامیدنی هم در حین توزیع با شبکه 

پوسیده آب از دست می رود.
عالوه بر این حاال نه تنها اشتغال بر 
پایه کشــاورزی به بحران آب در ایران 
دامن زده که حتی مشاغل صنعتی هم 
با جانمایی اشتباهی و نادرست بحران 
آب را تشدید کرده است. به گونه ای که 
پتروشیمی ها و پاالیشگاهها به جای 
اســتقرار در کنار دریاهــا، در مناطق 
کویری مانند کرمان و اصفهان جانمایی 
شــده  و باعث تشدید فشــار بر منابع 

آب زیرزمینی این مناطق شــده اند.
البتــه مصرف کننــدگان آب هم در 
ردیف های انتهایی متهمان بحران آب 

قرار می گیرند.
هدایت فهمی، مدیر سابق منابع آب 
وزارت نیرو گفته است: »مصرف آب در 
ایران خارج از استاندارد است. چه آب در 
بخش صنعت و کشاورزی استفاده شود 
و چه برای آشــامیدن باشد. به طوری 
که مثال در بخش خانگی اســتاندارد 
جهانی مصرف آب حدود 140 تا 1۵0 
لیتر برای هر فرد است در حالی که ما 
در ایران به طور متوسط حدود 220 تا 
240 لیتر مصرف برای هر فرد داریم. 
این مقدار حتی در برخی مناطق تهران 
به چیزی بیشتر از ۳۵0 لیتر آب به ازای 

هر فرد می رسد.« 
احتمال واردات آب وجود دارد

تعداد شــهرهای دارای وضعیت 
تنش آبــی در حال افزایش اســت و 
در این شــرایط هشــدارهایی از وی 
مقامات وزارت نیرو برای کشــترکان 
پرمصرف بــه گوش می رســد. گفته 
می شود مصرف کنندگان پرمصرف به 

زودی اخطار خواهند گرفت. 
 حاال وضعیت آب در ایران به حدی 
بحرانی است که باقر قرمزچشمه، عضو 
هیات علمی و رئیس گروه هیدرولوژی 
و توسعه منابع آب پژوهشکده حفاظت 
از آب و خاک در این باره گفته اســت 
که احتمــال واردات آب وجود دارد. 
او در این باره توضیح داده اســت: »در 
ایران هم بــه واردات آب فکر شــده و 
بحث هایی مثل آب در برابر نفت هست 
که این روزها شــنیده می شود. البته 
ایران هنوز آبی وارد نکرده است؛ با این 
حال در یک برهه زمانی در ستاد فناوری 
ریاســت جمهوری این بحث در قالب 
پیشنهادهای محققان مطرح شده اما 

فعال در حد همان صحبت ماند .

قرمزچشــمه توضیــح می دهد: 
»ایــران از نظر اقتصــادی هنوز توان 
سرمایه گذاری در این مساله را ندارد و 
در حال حاضر سرمایه گذاری و تمرکز 
خود را بر دستگاه های آب شیرین کن 
گذاشــته  اســت تا از دریــای خلیج 
فارس و عمان یا خــزر آب را به مناطق 
خشــک مرکزی انتقال دهد و آب را 

شیرین سازی کند.
با این وصف به نظر می رسد بحران 
اصلی اقتصاد ایران از بهره وری پایین، 
تحریم و ... عبور کــرده و به فاز بی آبی 
رسیده است. ایران همواره سرزمینی 
کم آب با دوره های طوالنی خشکسالی 
بوده است اما به نظر می رسد بی توجهی 
به منابع آبی و موقعیت اقلیمی ایران و 
هدررفت بخش مهمی از سرمایه های 
آبی کشور در ســایه فعالیت چاه های 
غیرمجاز آثار بلندمدت خود را آشکار 
کرده است. کارشناســان می گویند 
برای تدبیر در این حوزه امروز دیر است 
حال آنکه حل مساله مهم آب به آینده 

موکول شده است. 

تشدید بحران خشکسالی در کشور و درگیری 250 شهر با تنش آبی؛

 برداشت آب به منابع زمان دایناسورها رسید
در شرایطی که موجودی 

آب ایران حدود ۹0 میلیارد 
مترمکعب است، ۹۶ میلیارد 

مترمکعب آب مصرف 
می شود و این به معنی 

اضافه برداشت سنگین آب 
از منابع زیرزمینی است. 
تا آنجا که برداشت آب از 
سفره های زیرزمینی به 

ذخایر بسیار قدیمی آب 
در زیر زمین و مربوط به 

عهد زیست دایناسورها بر 
سیاره زمین رسیده است

خبر

خبر

خبر

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که جنگ 
اقتصادی علیه ایران شکست خورده است، گفت: 
شرکت های هواپیماساز غربی در حال بازگشت از 

مسیر قبلی و ورود به شرایط توافق هستند.
محمد اسالمی در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
به قراردادهــای خرید هواپیمــا در دوره برجام، 
افزود:  تمام تحریم هایی کــه در دوره برجام لغو 

شده بود از جمله تحریم های مالی، پولی، بیمه ای 
و حمل ونقل هوایی و دریایی بایستی مجددا لغو 
شــود. وی با بیان این که لغو مجدد این تحریم ها 
پذیرفته شده است، افزود:  از قبل از آغاز مذاکرات 
وین به شرکت های هواپیمایی داخلی گفتیم با 
شرکت های هواپیماســازی غربی برای احیای 

قراردادهای خرید هواپیما مکاتبه کنند.

وی ادامه داد: در این مکاتبات تاکید شده که 
شرکت های هواپیماســاز باید به تعهدات خود 
پایبند باشند،  آنها نیز منتظر اتفاقات وین هستند.

وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد: 
شــرکت های هواپیماســاز با توجه بــه این که 
جنگ اقتصادی علیــه ایران به لطــف خداوند 
شکســت خورده اســت، در حال بازگشــت از 

 مسیر قبلی و ورود به شرایط توافق برمی گردند.
شرکت های هواپیمایی داخلی از جمله ایران ایر 
در دوره برجام قراردادهایی برای خرید هواپیما 
با کمپانی های ای تــی آر، ایرباس و بوئینگ امضا 
کردند. بر این اساس قرار بود  220 فروند هواپیما 
به ایرالین ملی تحویل شود که در نهایت 1۳ فروند 
ای تی آر و ۳ فروند ایرباس تحویل شــد. وزارت 

خزانه داری آمریکا به دلیل خروج این کشــور از 
برجام، مجوزهای اوفــک را برای فروش هواپیما 

به ایران لغو کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دست هایی 
پشــت پرده از کاهش نرخ ارزی جلوگیــری می کنند گفت: 

تقاضا های کاذب در بازار رو به کاهش است.
به گزارش تســنیم، محمدرضا پور ابراهیمی با اعالم اینکه 
نرخ ارز در اقتصاد ایران متاثــر از برخی عوامل اقتصادی مانند 
وضعیت تراز تجاری کشور و برخی عوامل غیراقتصادی مانند 
تحریم ها، ســفته بازی و تقاضای کاذب در بازار اســت، گفت: 
تقاضا های کاذب رو به کاهش است. وی با تاکید براینکه پیش 

بینی ها از شــرایط کنونی و پیش روی حرکت اقتصاد کشور 
بگونه ای است که میزان اثر عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ 
ارز به حداقل خواهد رســید، افزود: همین موضوع باعث شده 
عالوه بر کاهش تقاضا های کاذب و سفته بازی در بازار، بخشی 
از منابع ارزی که به صورت سپرده های فردی و شخصی خارج از 
شبکه بانکی نگهداری می شوند هم در حال بازگشت به چرخه 
جریان اقتصاد است. رئییس کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: این 
روز ها دو عامل کاهش تقاضا و ورود دالر های شخصی به چرخه 

اقتصاد باعث کاهش نرخ دالر به سوی یک قیمت تعادلی شده، 
اما گزارش هایی رسیده است مبنی بر اینکه دست هایی سعی 

می کنند از روند منطقی کاهش قیمت دالر جلوگیری کنند. 

پور ابراهیمی تقویت ارزش پول ملــی در کنار مدیریت 
تورم را اولویت اصلی همــه بانک های مرکزی در دنیا خواند 
و گفت: مجلس به این موضوع ورود کرده است و گزارش ها 
در حال پیگیری اســت. وی افزود: مجلس براساس مبنای 
عرضه و تقاضای بازار و سیستم مرتبط با احکام برنامه ششم 
توسعه که نرخ ارز را نرخ شــناور مدیریت شده تعیین کرده 
است، مسیر حرکت اقتصادی کشور را دنبال می کند. رئیس 
کمیسیون اقتصادی گفت: مطمئن هستیم که نرخ ارزی که 
االن در کشور هست هیچ تناسبی با واقعیت های اقتصادی 
کشور ندارد و بخشــی از نرخ ارز به دلیل تقاضا های کاذب و 
فضای روانی و سیاســی و تحریم ها باید کاهش پیدا کند و 

کمتر از این باشد.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفــت: با رایزنی های صورت 
گرفته در نهایت مصوب شد که امسال نرخ انواع نان حدود ۵0 
درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیررسمی اعمال 
شده و چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش 

می رسانند.
به گزارش ایسنا،حجت اهلل نصیری گفت: افزایش نرخ نان 
در کرج از گذشته متاثر از پایتخت بوده و هر وقت قیمت نان در 
تهران افزایش داشته، به قیمت نان در کرج هم اضافه شده است.
وی با بیان اینکه از سال ۹8 قیمت نان تغییر نکرده، افزود: 
طی دو سال اخیر علی رغم افزایش چند برابری مواد اولیه، اجاره 
مغازه، دســتمزد کارگر و...  نرخ نان ثابت مانده بود که این امر 

نارضایتی فعاالن این صنف را به دنبال داشت.
وی توضیح داد: با رایزنی های صــورت گرفته در نهایت 

مصوب شــد که امســال نرخ انــواع نان حــدود ۵0 درصد 
افزایش یابد که ایــن افزایش به صورت غیررســمی اعمال 
 شــده و چند روزی اســت که نانوایان نان را بــا نرخ جدید 

به فروش می رسانند.
این مسئول اضافه کرد: به دلیل اینکه در ماه مبارک رمضان 
قرار داشتیم، ابالغ رســمی نرخ جدید نان به چند روز آینده 

موکول شده است.
نصیری افزود: در نرخ جدید انواع نان، افزایش هزینه مواد 
اولیه، اجاره مغازه و کارگر لحاظ و از مواردی مثل هرینه برق، 
گاز و...  چشم پوشی شــده چون اگر قرار بود این موارد هم مد 
نظر قرار می گرفت نان باید بیش از ۵0 درصد افزایش می یافت.

وی در ادامه در پاســخ به اینکه آیا آماری از ابتالی فعاالن 
این صنف به کرونا وجود دارد، گفت: طبق بررسی های صورت 
گرفته تا کنون هیچ یک از کارکنان نانوایی های کرج به کرونا 

مبتال نشده اند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 

بازگشت ایرباس و بوئینگ به سمت احیای قراردادهای خرید هواپیما

پورابراهیمی: 

دست های پشت پرده مانع کاهش نرخ ارز شده است

نرخ نان 50 درصد افزایش یافت
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