
نرخ تورم تیرماه 9/2 درصد شد
ــاه منتهی به  ــ ــورم در دوازده م ــ ــرخ ت ــ ــــک مرکزی ن بان
ــــبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه  تیرماه ۱۳۹۵ نس
ــــک مرکزی،  ــد اعالم کرد.بان ــ ــادل۹/2 درص ــ ۹۴ را مع
ــــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی  اعالم کرد: ش
در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۵ به عدد 2۴۳  
ــــبت به ماه قبل 0/8 درصد افزایش یافت.شاخص مذکور در تیرماه  رسید که نس
۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8/۱درصد افزایش داشته است.مرکز 

آمار ایران نرخ تورم منتهی به پایان تیرماه امسال را ۹ درصد اعالم کرده است.

کاهش رضایت از فرایند فروش خودرو
براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته میزان رضایتمندی مشتریان 
ــواری در ایران در زمستان ۱۳۹۴ نسبت  ــ از فرایند فروش خودروهای س
ــــت. به گزارش  ــز ۱۳۹۴( کاهش یافته اس ــ ــه ماهه قبل از آن )پایی ــ به س
ایسنا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با 2۵۶ هزار و ۱۶۶ نفر از 
خریداران خودروهای سواری عرضه شده از سوی ۱۷ شرکت خودروساز 
ــال گذشته )۱۳۹۴( مصاحبه کرده که  ــ و واردکننده خودرو در ایران در س
نتایج آن نشان دهنده کاهش رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش 

این محصوالت در ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته است.

توزیع کارت اعتباری عام 1۰ تا ۳۰ میلیون تومانی
ــاره به برنامه این بانک برای توسعه کارت  ــ مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اش
ــــزی، طرح کارت  ــورت موافقت رئیس کل بانک مرک ــ ــاری عام، گفت: در ص ــ اعتب
اعتباری عام در سه سقف  ۱0، 20 و ۳0 میلیون تومان در شبکه بانکی اجرا خواهد 
ــارس افزود:  ــ ــان این مطلب به ف ــ ــر میرمحمد صادقی با بی ــ ــید علی اصغ ــ شد.س
ــیون نظارتی بانک مرکزی رسیده و  ــ ــــقف اعتباری به تأیید کمیس پیشنهاد سه س
ــرا درمی آ ید.مدیر  ــ ــــزی، به مرحله اج ــــت رئیس کل بانک مرک ــورت موافق ــ در ص
ــود عقود  ــ ــود کارت اعتباری عام را معادل س ــ ــارات بانک مرکزی، نرخ س ــ کل اعتب
مبادله ای عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی به دنبال توسعه تسهیالت بانکی خرد 
در قالب کارت اعتباری است و در این زمینه با برخی بانک ها مذاکرات اولیه انجام 

شده است و آنها از اجرای این طرح استقبال کرده اند.

تولید روغن زیتون در کشور ۵ برابر می شود
مجری طرح زیتون گفت: افزایش ۵ برابری تولید روغن زیتون 
در یک برنامه پنج ساله و در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی 
هدف گذاری شده است.به گزارش مهر، محمد رمضانی ملک 
رودی اظهارداشت: سیاست وزارت جهاد افزایش تولید روغن 
زیتون اســـت و تا پایان برنامه ششـــم توسعه برای تولید ساالنه 

2۶ هزار تن از این نوع روغن برنامه ریزی کرده ایم.

مصوبه »برج باغ« هرچه سریع تر باطل شود
معاون وزیر راه و شهرســـازی گفت: هرچه ســـریع تر مصوبه برج باغ باطل 
شود به نفع شهر تهران است.پیروز حناچی به ایسنا اظهار کرد: از زمانی که 
مصوبه برج باغ در سال ۱۳82 تصویب شد سرانه فضای سبز تهران روز به 
روز کاهش یافته اســـت. متأسفانه در قانون برنامه پنجم، بندی وجود دارد 
که به طرح »برج باغ« صحه گذاشته اما ابالغ قانون برنامه ششم می تواند 

مصوبه برج باغ را ابطال کند.
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منابـــع آبی کشـــور نظیر منابـــع زیرزمینی هر روز 
بی رمق تر می شـــوند امـــا در همیـــن حال حجم 
مصـــرف آب مـــدام درحـــال افزایـــش و ثبـــت 
رکوردهـــای جدیـــد اســـت. امـــا چرا در کشـــوری 
که بـــا خشکســـالی دســـت و پنجه نـــرم می کند، 
مصرف کننـــدگان دائمـــاً آب بیشـــتری را تقاضا 
می کننـــد که بـــه اعتقاد کارشناســـان ایـــن میزان 
حداقل دو برابر اســـتانداردهای جهانی و گویای 

مصرف بی رویه آب است.
در این خصـــوص وزیر نیرو معتقد اســـت که 
قیمت هـــای پایین فـــروش آب موجب شـــده تا 
مردم برای مصارف خود حدی قائل نباشند و از 

این بابت حیات تمدن ایرانی تهدید شود.
حمیـــد چیت چیـــان در نخســـتین کنفرانس 
ملـــی اقتصادی آب کـــه با شـــعار »آب، اقتصاد، 
بهداشت و محیط زیست« روز گذشته برگزار شد 
با ابراز تأسف نسبت به بحران آب اذعان کرد که 
مدیریت بخش آب کشور با سیاست های تبلیغی 
و تمنایی و بخشنامه امکان پذیر نیست و تا زمانی 
که قیمت آب اصالح نشـــود، چراغ سبز مصرف 

بیشتر برای مصرف کنندگان روشن است.
آب  منابـــع  میـــزان  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
تجدیدشـــونده کشـــور در ســـال های اخیر کاهش 
چشـــمگیری یافته است، گفت: اکنون 8۶ درصد 
منابـــع تجدیدشـــونده آب مـــورد اســـتفاده قرار 

می گیرد که باید به ۶0 درصد کاهش یابد.
 وی با یادآوری افزایش دو درجه ای متوســـط 
دمای هوا در کشـــور، آن را موجب تبخیر بیشـــتر 
منابـــع موجـــود دانســـت و گفـــت: میـــزان آب 
تجدیدشـــونده که ۱۳0 میلیـــارد مترمکعب بود، 
اکنـــون متوســـط بلندمـــدت آن بـــه ۱۱۶ میلیارد 
مکعب کاهش یافته و حتی در ســـال های اخیر از 

این میزان نیز کمتر شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه میزان بارندگی در ایران 
یک سوم متوسط جهانی اســـت، افزود: متوسط 
بارندگی در کشور از 2۵0 به 2۴۳ میلیمتر کاهش 

یافته است.
وی گفـــت: تغییـــر اقلیـــم موجـــب شـــده که 
درجه حرارت در کشـــور دو درجه افزایش یافته و 

میانگین تبخیر باال رفته است.
ë  قیمت آب برای بخش کشاورزی تقریباً مجانی 

است
چیت چیان با تأکیـــد بر لزوم کاهش مصرف 
آب برای تحقق توسعه پایدار و حفظ منابع آب، 
ادامه داد: وضعیت قیمت آب، کمکی به کاهش 
مصرف نمی کند. وی افزود: قیمت آب در کشور 
به حدی پایین است که کسی برای سرمایه گذاری 

برای کاهش مصرف آب انگیزه ندارد.
وی اضافه کرد: قیمت آب در بخش کشاورزی 
تقریباً مجانی اســـت و حتی قیمت هر کیلو وات 
ســـاعت برق پمپ های آب نیز ۱۳0 ریال اســـت 
در حالی که هـــر کیلو وات برق را بـــه نرخ ۳۷00 
ریال از بخش انرژی هـــای تجدیدپذیر خریداری 
می کنیـــم. وزیر نیـــرو گفت: با وجـــود صرف این 
هزینه هـــا در بخـــش آب و برق کشـــاورزی، گاهی 
محصول تولید شده بدون مشتری باقی می ماند. 
وی افـــزود: در روزهـــای اخیـــر در دولت تصمیم 
گرفته شـــد برخی محصوالت کشـــاورزی به طور 
مجانی میان افراد تحت پوشـــش کمیته امداد و 

بهزیستی توزیع شود.
چیـــت چیـــان ادامـــه داد: کمبـــود منابع آب 
به حدی اســـت که چنـــد طرح معدنی ســـودآور 
در کشـــور به دلیل نبود منابـــع آبی کافی متوقف 
شده اســـت. وی افزود: البته تصمیم گرفته شده 
اســـت که از طریق شیرین ســـازی، آب مورد نیاز 
این واحدهـــا از دریای عمـــان و خلیج فارس به 

خراسان رضوی منتقل شود.
وی بـــا بیان اینکـــه تأمین آب شـــرب اولویت 
اصلی اســـت، گفت: با وجود گذشت چهار ماه از 
ابتدای امسال، هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار 

دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است.
وی، لزوم توجه همه جانبه به اصالح قیمت 
آب را خواســـتار شـــد و گفت: قیمـــت آب پایین 
است اما مشـــخص نیست که در صورت افزایش 

قیمت آب، قشرهای ضعیف را چه باید کرد.
وی تأکیـــد کـــرد: بایـــد فـــارغ از گرایش هـــای 
سیاســـی فکری بـــرای مدیریت منابع آب کشـــور 

کرد.

ë   با ادامه این وضعیت قادر به برون رفت از تنش
آبی نخواهیم بود

»حل بحران آب در گرو همکاری و هماهنگی 
اندیشـــمندان  و  متخصصـــان  تمامـــی  میـــان 
حوزه های فنی و علوم انســـانی است و همه باید 

برای حل بحران آب بسیج شوند.«
میدانی، معـــاون آب و آبفـــای وزارت نیرو با 
بیان این مطلب گفت: ایران در منطقه خشـــک 
و نیمه خشـــک جهان قرار گرفته است و کشور ما 
از نظر پراکندگی بارش وضعیت نامنظمی دارد 
طوری که ۷۵ درصد بارش ها در 2۵ درصد کشور 

اتفاق می افتد.
رئیس کنفرانس ملی اقتصاد آب با اشـــاره به 
وضعیت اقلیمی ایران، اظهار داشت: هم اکنون 
آب قابل تنظیم کشـــور 80 میلیـــارد مترمکعب 

اســـت که در مقایســـه با جمعیـــت 80 میلیونی 
کشـــور رقم ســـرانه ای معـــادل ۱000 مترمکعب 
می شـــود که در مقایســـه با متوسط جهانی بسیار 
پاییـــن اســـت. معـــاون آب و آبفـــای وزارت نیرو 
گفت: براســـاس پیش بینی ها جمعیت کشـــور تا 
ســـال 202۵ بـــه ۱0۵ میلیون نفر می رســـد و این 
عدد نشان می دهد که اگر وضعیت کنونی بحران 
آب تـــداوم یابـــد ما در این ســـال حتی بـــا وجود 
راندمان بسیار باال قادر به برون رفت از وضعیت 

تنش آبی نخواهیم بود.
وی تأکید کـــرد: تداوم وضعیت کنونی بحران 
آب در کشور و همزمان با آن گرم شدن کره زمین 
و تغییرات اقلیمی بـــه معنای ایجاد بحران های 

اجتماعی در آینده خواهد بود. 
میدانی تصریح کرد: این مسأله نشان می دهد 
که حل بحران آب در گـــرو همکاری و هماهنگی 
اندیشـــمندان  و  متخصصـــان  تمامـــی  میـــان 

حوزه های فنی و علوم انسانی است.
رئیـــس کنفرانس ملی اقتصاد آب در ادامه با 
اشـــاره به نواقص موجود در بحث قیمت گذاری 
آب، گفت: نظام قیمت گذاری کنونی آب برآمده 
از قوانین دهـــه ۵0 و عرضه و تقاضای موجود در 
آن زمان است، حال آنکه امروز وضعیت عرضه 
و تقاضا در بخش های مختلف شرب، کشاورزی و 
صنعت بسیار فرق کرده و ما با انباشت تقاضا در 

این بخش ها روبه رو هستیم.
ë واقعی شدن قیمت آب یک ضرورت است

همچنین معاون توسعه امور تولیدی سازمان 
مدیریـــت و برنامه ریـــزی کشـــور در این همایش 
گفـــت: زمانی کـــه قیمـــت آب برحســـب تقاضا 
واقعی می شـــود بالطبع به خود اجازه نخواهیم 
داد کـــه آب باکیفیت را برای مصارف کشـــاورزی 

غیرقابل بازده برد.
»حمیـــد پورمحمـــدی« با اشـــاره بـــه پررنگ 
شـــدن مســـأله آب در کشـــور گفت: در سال های 
اخیـــر خوشـــبختانه با همـــت ســـازمان ذی ربط 
در حـــوزه آب و همکاری دانشـــگاه های مختلف 
مســـأله بحران آب تبدیل به یک مسأله همگانی 
شده اســـت. وی افزود: امیدواریم در دوره کنونی 
بـــا ســـرمایه گذاری داخلـــی و جـــذب فاینانـــس 
خارجی بتوانیم شـــاهد تعادل بخشـــی وضعیت 
آب در کشور و کاهش  تعادل  نداشتن بیالن آب 

زیرزمینی باشیم.
و  مدیریـــت  ســـازمان  افـــزود:  پورمحمـــدی 
برنامه ریـــزی نیـــز به نوبه خود ســـعی کـــرده در 
پرداختن به این دغدغـــه همگانی نقش مؤثری 
ایفا کند. معاون ســـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گفت: در سال ۹۴، حدود یک هزار میلیارد تومان 
برای طرح های تحت فشار و حدود ۵00 میلیارد 
تومان برای تأمین آب شرب روستاها اختصاص 
داده شد. وی تصریح کرد: در همین سال حدود 
2۵00 میلیـــارد تومان بـــه وزارت نیرو برای پیش 
بردن طرح های عقب افتاده تخصیص داده شد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: امروز قیمت هر 
کاالیی برای عرضه در بازار تابع تقاضای موجود 
اســـت؛ بالطبـــع آب نیـــز به عنوان کاالیی بســـیار 
کمیـــاب و غیرقابل تولیـــد از محدودیت خاصی 
برای عرضه برخوردار است و نمی توان با قیمت 
بســـیار پایین آن را به صورت مناسب و با کیفیت 

در اختیار متقاضی قرار داد.
وی ادامه داد: زمانی که قیمت آب برحســـب 
تقاضـــا واقعـــی می شـــود بالطبع به خـــود اجازه 
نخواهیـــم داد که آب باکیفیـــت را برای مصارف 

کشاورزی غیرقابل بازده استفاده کنیم. 

وزیر نیرو در کنفرانس ملی اقتصاد آب:

پیام قیمت آب به مردم این اســت کــه هرچه می توانید بیشــتر مصرف کنید!

مصرفبیرویهآببقایتمدنایرانراتهدیدمیکند

 اگر وضعیت کنونی 
 بحران آب تداوم یابد 

 ما در این سال حتی 
با وجود راندمان بسیار باال 

 قادر به برون رفت 
از وضعیت تنش آبی 

نخواهیم بود
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