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واردات ۱۳۰ میلیون دالر کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی
 برای کدام »سایر«؟!

در حالی بانک مرکزی مدعی است که ۴.۶ میلیارد دالر بابت واردات کاالهای 
اساســی تامین ارز کرده که در این بین مشخص نیست ۱۳۰ میلیون دالر را که 
به نام »سایر« ثبت و بابت آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده کدام کاالها را در 
بر می گیرد. پیگیری ها برای دریافت توضیح از بانک مرکزی هم تاکنون بی نتیجه 
مانده است.به گزارش ایســنا، اختالف بین آمار گمرک ایران و بانک مرکزی در 
رابطه با جریان تامین ارز واردات هنوز شفاف نشده است. این در حالی است که 
بانک مرکزی اعالم کرده از ابتدای امســال تا نیمه تیر ماه ۵.۵ میلیارد دالر بابت 
کاالهای اساسی تامین ارز انجام داده که ۴.۶ میلیارد دالر آن برای اقالم زیر نظر 
وزارت صمت و کشــاورزی برای شش قلم کاالی کشاورزی و اساسی شامل جو 
)۵۸۰ میلیــون دالر(، دانه های روغنی )۸۸۳ میلیــون دالر(، ذرت )۱.۲ میلیارد 
دالر(، روغن خام )حدود یک میلیارد دالر(، کنجاله ســویا )۴۸۳ میلیون دالر( و 
گندم )۲۲۵ میلیون دالر( بوده اســت.بانک مرکزی در کنار این شش قلم، ۱۳۰ 
میلیون دالر هم به عنوان »ســایر« اعالم کرده است. اما مساله اینجاست که ارز 
۴۲۰۰ تومانــی در حــال حاضر فقط محدود به پرداخت شــش قلم ذرت، جو، 
دانه های روغنی، کنجاله سویا، گندم و روغن خام است و به همراه آن بخشی از 
بهداشت و درمان را هم در بر می گیرد. بر این اساس اینکه این ۱۳۰ میلیون دالر 
که به عنوان »سایر« اعالم شده برای کدام یک از اقالم است، وضعیت مشخصی 
ندارد.حال این ســوال که آیا این مبلغ بابت اقالمی که پیش از این در لیست ارز 
۴۲۰۰ تومانی بوده اند پرداخت شــده یا مربوط به بخش های دیگری است، بی 
پاسخ مانده و نمی توان احتمال اینکه این مبلغ برای بخش دارو یا واکسن پرداخت 
شــده را مطرح کرد؛ چراکه طبق اعالم بانک مرکــزی، از این ۵.۵ میلیارد دالر 
تامین ارز شده، بالغ بر ۹۰۰ میلیون دالر مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده 
اســت. ۱۳۰ میلیون دالر هر چند که در مقابل مجموع واردات چندین میلیارد 
دالری رقم چشــمگیری نیست اما در هر صورت همین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی 
که فاصله آن با ارز نیمایی یا بازار آزاد حدود ۲۵ هزار تومان اســت، حداقل ۲۰ 
هزار تومان فاصله و به عبارتی رانت ایجاد می کند که مشخص کردن نه تنها این 
۱۳۰ میلیون دالر بلکه وضعیت هر یک دالر آن بســیار حائز اهمیت خواهد بود.

اما بانک مرکزی عمدتا در پیگیری هایی که از آن بابت تعیین تکلیف وضعیت ارز 
یا ارز واردات می شــود پاسخی ارائه نمی کند و در رابطه با این رقم ۱۳۰ میلیون 
دالر نیز پیگیری های ایســنا از این بانک تاکنون  به نتیجه نرسیده است.این در 
حالی اســت که در گزارش گمرک ایران اعالم شده که از ابتدای امسال تا نیمه 
تیر ماه ۲۵ قلم کاال در قالب ۴.۵ میلیارد دالر ترخیص شده که فقط ۳.۲ میلیارد 
دالر آن مربوط به این شــش قلم است و عدد ۱۳۰ میلیون دالر در آمار گمرک 

ایران دیده نمی شود.

شاخص بورس منفی شد
شاخص کل در بازار بورس روز سه شنبه هشت هزار و ۴۰۱ واحد افت داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۳۱۴ هزار واحد رسید.به گزارش 
ایرنا، برپایه معامالت روزگذشته بیش از ۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۵۵ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۶ هزار و ۱۴۲ واحد کاهش به ۳۹۷ هزار و ۹۱۰ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با سه هزار و ۸۸۴ واحد رشد به ۲۵۱ هزار و ۶۵۷ واحد 
رسید.شــاخص بازار اول دو هزار و ۶۱۱ واحد و شاخص بازار دوم ۲۸ هزار و ۴۳ 
واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد معدنی و صنعتی گل 
گهر )کگل( با دو هزار و ۳۰۰ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار 
و ۵۶۲ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و ۲۱۰ واحد، 
توســعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۹۴۵ واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با ۶۲۷ 
واحد، شرکت ارتباطات ســیار ایران )همراه( با ۴۸۵ واحد و پتروشیمی فناوران 
)شفن( با ۳۱۱ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.در مقابل فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۷۹۲ واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با یک هزار و ۷۰۳ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار و ۲۶۴ واحد، 
پاالیش نفت تهران )شــتران( با یک هزار و ۱۵۶ واحد، ، بانک تجارت )وتجارت( 
با ۹۳۱ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۵۴۳ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( 
با ۵۱۵ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۴۹۱ واحد تاثیر منفی را 

بر شاخص بورس داشتند.

افزایش۴ برابری قیمت سیمان در یک ماه
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که مخالف ورود مصالح ساختمانی به بورس 
هستم گفت: نتیجه ورود مصالح ســاختمانی به بورس، افزایش۴ برابری قیمت 
سیمان در یک ماه گذشته است.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، محمد اسالمی، 
با حضور در برنامه »تیترامشــب« با بیان این که برای تحقق ساخت ساالنه یک 
میلیون مســکن، تاکنون ۵۴ هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار گرفته است گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت مصوب طرح جامع شهرها، 
الحاق اراضی موجود در پیرامون و محدوده شهرها و احیای بافت های فرسوده در 
هسته شهرها از اولویت های ساخت و ساز مسکن است.اسالمی بیان کرد: مخالف 
ورود مصالح ساختمانی به بورس هستم، نتیجه ورودمصالح ساختمانی به بورس، 
افزایش۴ برابری قیمت سیمان در یک ماه گذشته است.اسالمی ادامه داد: تاکنون 
۳ میلیون نفر در ســامانه امالک و اسکان ثبت نام کرده اند و به زودی پیامکی به 

متقاضیان برای تأیید واحدهای مسکونی ارسال می کنیم.

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید خرمای مضافتی 
در کشور

دبیــر انجمن ملی خرمای ایران از کاهــش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید خرمای 
مضافتی در کشور در پی خشکسالی خبر داد و گفت: به رغم کمبود و نبود آب 
در نخلســتان ها، تلفات نخل از بی آبی نداشته ایم.مقداد تکلوزاده در گفت وگو با 
ایلنا درباره آخرین گزارشات تاثیر خشکسالی بر نخلستان های کشور، اظهار کرد: 
برخی از نخلستان ها با کمبود و نبود آب مواجه شده اند که اثرات منفی بر نخل ها 
داشته است.وی ادامه داد: عالوه بر کمبود و نبود آب برای نخلستان ها با نوسانات 
گرما نیز در استان های خرماخیز روبه روشده ایم که درختان نخل و تولید آن ها را 
تحت تاثیر قرار داده اســت.به گفته تکلو زاده؛ در ابتدای خردادماه دما به صورت 
کم سابقه ای باال رفت و سپس دچار افت شد، پس از آن در تیرماه بار دیگر دمای 

هوا به شکل چشمگیری افزایش یافت.

طال باز هم ارزان شد
قیمت طال در معامالت روز ســه شــنبه بازار جهانی در شرایطی که سرمایه 
گذاران منتظر نتیجه نشســت سیاســت پولی هفته جاری بانک مرکزی آمریکا 
هستند، پایین ۱۸۰۰ دالر ماند.به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری 
با ۰.۱ درصد کاهش، ۱۷۹۵ دالر و ۸۵ سنت بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۷۹۸ دالر و ۶۰ سنت رسید. بهای معامالت 
این بازار شب گذشته با دو دالر و ۶۰ سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، در ۱۷۹۲ 
دالر و ۲۰ ســنت بسته شد.شــاخص دالر نزدیک به اوج اخیرش ثابت ماند. ارز 
آمریکا به مدت بیش از یک ماه با افزایش احتمال آغاز تعدیل برنامه های محرک 
مالی بانک مرکزی آمریکا، پیوسته رشد کرده است.مارگارت یانگ، استراتژیست 
دیلی فارکس گفت: سرمایه گذاران برای دریافت نشانه های بیشتر درباره مسیر 
دالر آمریکا و تاثیر آن بر قیمت طال، منتظر اعالم نتیجه نشســت سیاست پولی 

هفته جاری بانک مرکزی آمریکا هستند.

غارت ۲۰ میلیارد تومانی منابع
 با استخراج غیرمجاز رمزارز

مجری تامین برق مراکز اســتخراج رمز ارز گفت: مراکز غیرمجاز اســتخراج 
رمزارز، روزانه ۲۰ میلیارد تومان از منابع اقتصادی کشور را به غارت می بردند.به 
گزارش پایگاه خبری توانیر، »محمد خدادادی بهلولی« اظهار داشت: سودجویانی 
که از دستگاه های استخراج رمزارز غیرمجاز جمع آوری شده توسط وزارت نیرو 
اســتفاده می کردند، روزانه مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از منابع کشــور را به غارت 
می برده اند تا بدون ایجاد هیچ گونه شــغل و ارزش افزوده ای برای کشــور و با 
سوءاستفاده از یارانه حامل های انرژی به ثروت اندوزی بپردازند.وی افزود: براساس 
قانون استفاده از هرگونه انشعاب برق با تعرفه یارانه ای شامل انشعاب برق خانگی، 

تجاری، صنعتی، کشاورزی برای استخراج رمزارزها در کشور غیرمجاز است. 

گزارش

بورس

اخبار کوتاه

»کــدام مهندس می تواند یک گشــت بزند دور آبادی و 
بگویــد اینجا را بَِکن یا آنجا را؟ خو، خاک شــناس می آید... 
آب شــناس می  آید... تازه از هر ســه تا چاهی که می زنند، 
یکیش آبی می شــود. حاال تو آقا معلــم می گویی من دارم 
جان کردی می کنم؟ خو تو خیال کردی که من جان خودم 
را دوست ندارم؟ چرا دوست دارم. اما می دانم که هر زمینی 
آبی دارد. زمین حکم تن آدمی زاد را دارد؛ پر اســت از رگ 
و پی... اگر رگ دســت را بزنی یا حجامت کنی، خون یواش 
یواش درمی آید؛ عین قنــات... برای صحت مزاج هم خوب 
اســت. اما اگر گردن آدم را بزنی چطور؟ جونش با خونش 
درمی آید. عین این چاه های موتوری... تن این زمینی که ما 
می شناسیم، آن قدرها خون ندارد که جواب این همه چاه را 

بدهد. دل آدم می سوزد. )نفرین زمین، جالل آل احمد(«
مدیریت سه هزار ساله

ایران جزیی از منطقه کم آب خاورمیانه است که مردمش 
در طول هزاران ســال، تالش کرده اند با ایده های مختلف، 
کم آبی را مدیریت کنند. گفته می شود ایرانیان سیصد هزار 
کیلومتر )عددی نزدیک به فاصله زمین تا ماه( قنات در ایران 
حفر کرده اند. در گزارش ســازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( در ســال ۲۰۱۴، تحت عنوان »اهمیت میراث 
سیستم های سنتی کشاورزی و حفظ آن در نیل به توسعه 
پایدار« نوشته شده  است: »قدمت فناوری و دانش سیستم 
آبیاری ســنتی در ایران، الاقل به ۸۰۰ سال پیش از میالد 
می رسد که به مدت سه هزاره زنده مانده  است. ناحیه کاشان 
دارای کهن ترین شــبکه آبیاری است و این سیستم )قنات( 
توانسته به  طور پایدار، امنیت غذایی و معیشت خانوارهای 
کشاورزان را فراهم آورد. در مناطق خشک، تأمین دائمی آب 
از راه حفر قنات، منابع قابل اتکای آبیاری کشاورزی سنتی 
را فراهم  آورده و تضمین کرده  اســت.« کمبود و اجبار برای 
مدیریت دائمی منابع، آب را در طول تاریخ به امری حاکمیتی 
بدل کرد. اما هر چه که بود، گزارش های تاریخی معموال خبر 
از کم آبی یا قحطی گسترده آب در کشور را نمی دهد و حتی 
در مناطق بیابانی، معموال به دلیل مدیریت درست منابع، آب 

به میزان کافی در دسترس بوده است.
جوامع آب ساالر و دولت استبدادی

مطابق با نظریه »استبداد شرقی« از »ویتفوگل« )نظریه 
پــرداز آلمانی(، برخــی تمدن ها مانند نیل، میــان رودان 
)بین النهرین(، ســند، یانگ تسه و... با توجه به ویژگی های 
جغرافیایی منطقه، تنها به شرط کار جمعی، توان دسترسی 
بــه آب کافی برای مصارف کشــاورزی را داشــتند. اما کار 
همگانی، نیاز به ســازمان دهی متمرکز و نیرومندی دارد تا 
از عهده مدیریت برآید. ایــن مدیریت مقتدر به مرور زمان 
به حوزه های دیگر جامعه که ویتفوگل آن ها را »جوامع آب 
ساالر« می خواند از جمله سازماندهی ارتش و ایجاد بناهایی 
که کاربری به جز آبیاری دارند )مانند کاخ ها، معابد، جاده ها 
و…( ســرایت می کند و در نهایت با تمرکز هرچه بیشــتر 
قدرت سیاســی و ثروت در یک نقطه، حاکم را دارای قدرت 
مطلق می گرداند.این درحالیســت که در جوامع اروپایی به 
دلیل دسترسی آسان به منابع آب نیاز به چنین سازماندهی 
وجود نداشت و حضور گسترده فئودال ها و دولت های محلی 
با خودمختاری باال در قرون مختلف گواهی بر این امر بوده 

است.
مدرنیزاسیون و بحران انرژی

آشنایی حاکمان ایران با سدســازی های بزرگ و عالقه 
به فناوری های پیشــرفته، به ویژه تکرار تجربه سد هووِر در 
آمریکا، ســد دز را در دهه چهل برای کشور به ارمغان آورد. 
تجربه ای که طرفدارانش مدعی بودند توســعه شهرسازی، 
کشــاورزی و صنعت همراه با آن امکان پذیر خواهد شــد. 
بر همین اســاس از دهه ۴۰ به بعد، بــا باال گرفتن عطش 
واردات تکنولوژی به عالوه اصالحــات ارضی و الغای رژیم 
ارباب و رعیتی در ایــران، الگوی تولید و مصرف آب و برق 

در کشــور تغییر کرد و سدســازی به عنوان نماد پیشرفت 
و توسعه مطرح شــد. این مساله در دهه های بعد از انقالب 
هم، همان الگو را نشــانه توسعه گرفت و فارغ از اینکه این 
سدســازی بی رویه چه عاقبتی خواهد داشت، در هر دره ای 
و رودخانه ای، ســدی ساخت. بطوری که تنها در دولت دوم 
خاتمی، ۳۵ ســد به مدار بهره برداری وارد شد. در ادامه این 
روند، در دولت بعد یعنی دولت نهم، ۱۸ سد و در دولت دهم 
۳۹ ســد به بهره برداری رسید. پس از آن، دولت روحانی به 
دلیل انتقادات جدی در سدسازی های بی رویه تعداد ۲۸ سد 
را در هشــت سال به بهره برداری رساند. اکنون ۶۷۲ سد در 
دست بهره برداری، ۱۲۰ سد در دست ساخت و ۱۷۶ سد در 

دست مطالعه قرار دارد.
سد، خوب است یا بد؟

واقعیت این اســت که سد سبب کنترل سیل می گردد، 
از نظر تولید نیروی برق برای کشور اهمیت دارد و به دلیل 
موقعیت جغرافیایی کشــورمان، امکان رفع نیاز صنعتی و 
کشــاورزی بدون ذخیره سازی آب پشت سدها وجود ندارد. 
اما ساخت بی رویه و بدون مطالعه سد، محیط زیست کشور 
را دچار اختالل کرده و فعالیتی بیابان زا به شــمار می رود. 
ســاالنه تا ۵ میلیارد متر مکعب از آب تجدیدپذیر کشور در 
پشت ســدها تبخیر می شود. سدها سبب تخریب یا تهدید 
جدی اکوسیستم های آبی و زیستگاه های وابسته به آن در 
تاالب ها و دریاچه های کشور شــده اند )۱۳۹۰، پورقیومی، 
حسین؛ مجید زابلی و لیدا عندلیبی(. خشک شدن دریاچه 
بختگان که فاجعه ای زیســت محیطی را در منطقه رقم زد 
و خطر خشــک شدن دریاچه ارومیه که با وجود تالش های 
بسیار هنوز مرتفع نشده است، دو نمونه از اختالالتی است 
که سدسازی بی رویه در کشور به وجود آورده است. بر همین 
اســاس سدســازی بالذات امری مذموم یا مقدس نیست و 
مانند هر پدیده مدرنی، بسته به نوع کارکرد، در هر کشوری 

متفاوت است.
مدیریت سنتی یک سازه مدرن

هرچند صنعت سدسازی در ایران بسیار مدرن است، اما 
مدیریت انرژی به شــکل سنتی انجام می شود. خوب است 
به این نکته نیز توجه شــود که سهم مصرف آب در بخش 
کشاورزی حدود ۹۰ درصد، صنعت و معدن ۲ درصد و شرب 
۸ درصد است. این در حالیســت که در کشورهای توسعه 
یافته، سهم کشــاورزی ۳۰ درصد، شــرب و بهداشت ۱۱ 
درصد و سهم بخش صنعت ۵۹ درصد است. این اعداد نشان 
می دهد که بخش کشاورزی ایران تا چه میزان مصرف کننده 
آب است و به همان میزان بهره وری پایینی دارد.این را باید 

عالوه کرد بر مجوزهای بی قاعده حفر چاه در دولت های نهم 
و دهم که باعث رشد حدود ۷۰ درصدی چاه های غیرمجاز 
)۲۲۰ هزار حلقه طبق گفته عبداهلل فاضلی فارســانی، دبیر 
اجرائی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی در سال 
۹۶(  بین سال های ۸۶ تا ۹۲ شد. طرح اخیر مجلس یازدهم 
برای کاشــت برنج در کشــور که در جریان بررسی بودجه 
۱۴۰۰، اختیار آن را به شــورای آب هر استان واگذار کرده 
اســت هم نمونه متاخر آن اســت. این در حالیست که در 
آبان ماه سال ۹۷ هیات وزیران طرحی را به تصویب رسانده 
بود که کشــت برنج )به عنوان یک محصــول آب بر( فقط 
در اســتان های گیالن و مازندران و براســاس الگوی کشت 
وزارت جهاد کشــاورزی مجاز اعالم شد. نکته جالب اینکه 
نمایندگان مجلس این اقدام را در راســتای تامین معیشت 
کشــاورزان مصوب کردند. نکته ای که به خوبی نگاه کوتاه 
مدت تصمیم سازان و تصمیم گیران و هزینه سازی تصمیمات 

کالن در کشور را عیان می کند.
نیروگاه برقآبی

 الگوی غیرقابل اطمینان ایران
کارکــرد دیگر سدســازی تولید بــرق اســت. امروزه 
نیروگاه های برقآبی در ۱۵۰ کشــور جهــان به تولید برق 
مشغول هستند و ۳۳ درصد نیروی برقآبی جهان در منطقه 
آسیا-اقیانوسیه تولید می شــود. چین با تولید ۹۲۰ تراوات 
ســاعت )معادل هفــده درصد از مصرف بــرق داخلی این 
کشور( در سال ۲۰۱۳ بزرگترین تولیدکننده برق آبی جهان 
بود. یا »نیــروگاه ایتایپو« که در قالب یک پروژه دوجانبه و 
بر رودخانه پارانا میان دو کشــور برزیل و پاراگوئه ســاخته 
شــد، قادر به تولید ۱۴ گیگاوات برق است که ۲۰ درصد از 
انرژی مورد نیاز برزیل و ۹۳ درصد انرژی پاراگوئه را تأمین 
می کند.اما با نگاهی به وضعیت بارندگی در کشــور و حجم 
رودخانه های موجود در کشور، نتایج متفاوت خواهد بود. به 
گفته کارشناسان، ایران حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب 
تجدیدپذیر دارد و کوچکی این عدد زمانی مشخص می شود 
که بدانیم فقط رودخانه »یانگ تسه« در چین، حدود ۱۰۰۰ 
میلیارد مترمکعب و رودخانه »می سی ســی پی« به عنوان 
یکــی از چنــد ده رودخانه بزرگ در ایــاالت متحده ۵۳۰ 
میلیارد مترمکعب آورده آب دارد. این اعداد به خوبی نشان 
می دهد نمی توان برای تامین برق کشــور متکی به نیروگاه 
برقآبی بود. چنان که در هفته های گذشــته خاموشــی های 
گسترده ای به دلیل کم آبی کل کشور را تحت تاثیر قرار داد 
و اعتراضاتی به دنبال داشــت. بحرانی که در نهایت با پاک 
کردن صورت مساله و با قطع برق صنایع فوالد و سیمان )با 

هزینه جهش قیمــت این دو کاال( وضعیت به حالت تقریبا 
نرمال بازگشت. یا در زمستان به محض برودت هوا و کاهش 
فشار گاز شاهد قطعی گسترده برق یا قطع صادرات به عراق 
)چنانچه در سال گذشته اتفاق افتاد( بودیم.اینها در شرایطی 
است که بر اساس آمارهای بین المللی میزان تابش خورشید 
و کریدورهای بادی متعدد موجود در ایران باالتر از میانگین 
کشورهای اروپایی فعال در این حوزه و نشان دهنده استعداد 

فوق العاده کشورمان در تامین انرژی های نو است. 
انرژی های پاک، راهکاری برای آینده

با مطالعات انجام شده توسط DLR آلمان، در مساحتی 
بیــش از ۲۰۰۰ کیلومترمربع، امکان نصب بیش از ۶۰ هزار 
مگاوات، نیروگاه حرارتی خورشــیدی وجــود دارد و بر این 
اســاس و به گفته ســازمان انرژی های تجدید پذیر وزات 
نیرو، اگر مساحتی معادل ۱۰۰×۱۰۰ کیلومترمربع زمین را 
به ساخت نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک اختصاص دهیم، 
برق تولیدی آن معادل کل تولید برق ایران در سال ۱۳۸۹ 
خواهد بود. اما دالیل متعددی )از جمله تحریم( باعث شده 
سرمایه گذاری های زیادی در این عرصه وارد نشود. همانطور 
که در ســال ۹۷ پروژه ساخت نیروگاه خورشیدی به ارزش 
۵۰۰ میلیون یــورو )۵۷۰ میلیون دالر(، تحت تحریم های 
ایاالت متحده متوقف شــد. تحریم هایی که به دلیل اصرار 
بر ادامه صنعت هســته ای، کل اقتصاد و بازار انرژی کشور 
را تحت تاثیر قرار داده اســت. این در حالیست که نیروگاه 
بوشــهر از ســال ۹۲، ســاالنه ۱۰۰۰ مگاوات )یک درصد 
مصرف کشور( برق تولید کرده که در مجموع در سال های 
فعالیت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر )تا پایان سال ۱۳۹۹( 
صرفه جویی کل، در مصرف سوخت های فسیلی بیش از ۷۵ 
میلیون بشــکه معادل نفت خام )فروش ۱۸ روز نفت ایران 
در شــرایط نرمال( بوده اســت. این اعداد را مقایسه کنید 
با هزینه ســنگین احداث نیروگاه و هزینه های مســتقیم و 
غیرمســتقیمی که تحریم ها در ۱۰ ســال گذشته بر کشور 

تحمیل کرده است.
فقدان استراتژی و فرهنگ توسعه

ایرانیان در طول هزاره های گذشته، توانسته اند کشوری 
نیمه بیابانی را مدیریت کرده و در آن دوام بیاورند. اینها همه 
به واسطه توجه به »اقلیم« و مدیریت منابع آبی بوده است. 
مدیریت خودبســنده و غیرتوسعه گرا، توانست در سده های 
گذشــته کشور را در یک توازن نســبی قرار دهد، اما ورود 
به عرصــه مدرن، این توازن را به هــم زد. از طرفی صنایع 
تولیــدی ما در بخش هــای مختلف صنعتی و کشــاورزی 
همچنان ســنتی، پرمصرف و کم بازده است. از طرف دیگر 
مدیریت دولتی باعث شــده برنامه ریزی، تخصیص و توزیع 
منابع در بدترین شکل ممکن صورت گیرد و نگاه مسئوالن 
در عرصه های برنامه ریزی و تصمیم سازی به جای واقعیت، 
آرمان های دور از دســترس را مدنظر قرار دهد. امروز همه 
عرصه ها بر یکدیگر تاثیرگذار اســت. یعنی تصمیماتی که 
در سیاســت خارجی گرفته می شود تاثیراتش را مستقیما 
در بازار انرژی نشــان خواهد داد و این مساله یعنی عملکرد 
نامناسب در حوزه های مختلف باعث تحریم و تحریم باعث 
عملکرد نامناسب خواهد شــد.این همه باعث شده امروز با 
بحران مدیریت آب و انرژی مواجه شویم. این درست است 
که »ســد گتوند« امــروز باعث شــده آب کارون به مقدار 
زیادی شــورتر از آنچه باید، باشد و این امر به خشک شدن 
نخلستان ها و زمین های کشاورزی بیانجامد، اما سد گتوند 
فقط نوک کوه یخی از تصمیم گیری های فاجعه بار دهه های 
گذشته است. بی توجهی به الگوهای اقلیم در ساخت و ساز، 
تولید و مصرف انرژی در ایران و دخالت بیش از اندازه دولت 
به بهانه اجرای »عدالت« باعث شده امروز »انرژی« هم مثل 
بقیه خدمات دولتی، گران، بی کیفیت و نامطلوب به دست 
مصرف کننده برسد. امری که بیش از پیش باید مورد تامل 

مسئوالن امر قرار گیرد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به روند 
انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدای امسال 
اظهار نگرانی و اعالم کرده که چناچه این روند 
سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت.
عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود آورده 
اســت: » قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم 
نقدی بر سیاســت های اقتصادی دولت مستقر 

داشته باشم. 
ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی عملی ها 
کــه احتماال به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و 
وجود برخی ناهماهنگی هــا در تیم اقتصادی 
فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت 
مردم و آینده اقتصاد کشــور، ناگزیرم نکاتی را 
تذکر بدهم.این نــکات را البته پیش از این به 
نوعی بصورت خصوصی به دولتمردان مستقر 
تذکر داده ام، اما به دلیل عدم مشاهده تغییر در 
رویه تصمیمات اقتصادی، بصورت عمومی آنها 
را منتشــر می کنم شاید مؤثر افتد و گره ای از 
زندگی مردم بگشاید.- روند انتشار پول پرقدرت 
در چهار ماه ابتدایی ســال ۱۴۰۰ بسیار نگران 
کننده اســت و اگر ســریعا تغییر نکند تبعات 

بزرگی خواهد داشت. 
دلیل این رشــد، عمدتاً استقراض بی رویه 
دولــت از بانک مرکــزی در قالب تنخواه هایی 
اســت که چشــم اندازی برای تســویه آن ها 

وجود ندارد. در اواخر ســال ۱۳۹۹ نیز تأکید 
کردم که منابع بودجه۱۴۰۰ غیر واقعی اســت 
و کســری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود 
۱۰۰ درصدی هزینه های بودجه ۱۴۰۰ نسبت 
به سال قبل امکان پذیر نیست. اما چرا مجلس 
و دولت در خصوص کنترل هزینه های بودجه 
اقدام نکردند، بحث جداگانه ای است.- مشخص 
بود که در بخش هزینه ها رشــد بی سابقه آن 
قابل تأمین نیست و در ســمت منابع بودجه 
نیز  نمی شــود بر صادرات نفت خام و میعانات 
و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهار 
ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات 
حســاب کرد.- بر اقتصاددانان مسجل بود که 
باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان 
تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در 
چهار ماه ابتدایی جدی گرفته شــده و بایستی 
حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان 
اوراق در چهار ماه اول فروخته می شــد و البته 
اقدامات و واگذاری های دیگر هم در دستور کار 

قرار می گرفت.
 اما متاسفانه همانند ســال ۱۳۹۹ باز این 
مهــم در ماه های ابتدایی ســال به دلیل تعلل 
جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا ۴۹۶۰ 
میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. 
همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که 

من انتقاد می کردم که کم فروخته شده حدود 
۱۰ برابــر رقم فعلی و برابــر ۴۲۶۱۵ میلیارد 
تومان بود.بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه 
از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار 
بر بانک مرکزی و انتشــار پول پرقدرت قطعی 
خواهد آمد و شــوربختانه همینطور هم شده 
است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش 
عاجزم، ولی الزم است نسبت به این رویه سریعاً 
تجدید نظر شود.- نکته مهم دیگر افزایش بین 
۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین المللی کاالهای 
اساسی مختلف، خصوصاً نهاده های کشاورزی، 
به دلیل تأثیر ادامه دار شــیوع جهانی ویروس 
کرونا و افزایش نیاز بــه ارز برای تامین منابع 

الزم برای خرید این نهاده ها است.
 به عبارت دیگر هشــت میلیارد دالر منابع  
تعیین شــده در بودجه ۱۴۰۰ بــرای تأمین 
کاالهای اساســی و دارو کفاف میزان ارزی را 
که بــرای واردات ضروری اســت، نمی دهد و 
عالوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود 
کاال در کشور خواهد شد.- واقعیت فوق بدین 
معنا اســت که اگر هرچه زودتر موضوع تأمین 
ارز ۴۲۰۰ برای کاالهای اساسی تعیین تکلیف 
نشــود تا این بخش از کاالهای بسیار ضروری 
کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی 
و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین گردد، بروز کمبود 

در کشور گریزناپذیر است. 
خصوصا که مطالعات معتبر نشان می دهند 
کــه علیرغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج 
بخش عمده رانت ناشــی از این ارز ترجیحی 
در طــول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب 
شــده و به مصرف کننده نهایی اصابت نکرده 
اســت.-از دیگر ســو وجود بالتکلیفی و تعلل 
در تصمیم گیری بیــن دو دولت ۱۲ و ۱۳ چه 
در چشــم انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین 
بودجه ریالی وارزی مورد نیاز کشــور در حال 
دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که 

معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد 
کــرد.- در پایان ضمن درخواســت عاجزانه از 
سیاســت گذاران اقتصادی برای انجام اقدامات 
ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی 
و معیشت مردم در ماه های آتی، تذکر می دهم 
که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید 
اجازه داد که ریشه اتحاد دولت - ملت در حوزه 
اقتصاد گسسته شــود و مطمئن هستم که با 
تغییــر حکمرانی اقتصادی، سیاســت ها و نیز 
جهت گیری درســت، رشد سریع اقتصاد ایران 

در سال های آتی امکان پذیر است.

فقدان استراتژی آب و ابربحران هایی که یکی یکی از راه می رسند

کم آبی، پیامد تصمیم گیری های فاجعه بار دهه های گذشته
موسی حسن وند

رئیس کل سابق بانک مرکزی برای انتشار پول پرقدرت و استقراض از بانک مرکزی هشدار داد

انتشار بسیار نگران کننده پول در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ 

مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه 
قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا 
۲۶ هزار تومان باشد، گفت: به نظر می رسد عده ای دالل 
و واسطه مرغ ها را از شبکه خارج، کشتار و با قیمت های 
باال عرضــه می کنند.محمدعلی کمالی در گفت وگو با 
ایسنا، در پاسخ به این سوال که چرا قیمت مرغ به ۴۰ 
هزار تومان رســیده است، گفت:تولیدکنندگان باید به 
میزان نهاده ای که دریافت می کنند و مقداری جوجه 
ای کــه می ریزند مرغ زنده بــا قیمت مصوب ۱۷ هزار 

و۱۰۰ تومان تحویل دهند. 
همچنیــن تولیدکنندگان صاحب مرغ هایشــان تا 
درب مرغداری هســتند و اینکه بعــد از آن چه اتفاقی 
می افتد در مســئولیت آنها نیست.وی ادامه داد: اینکه 
بعد از کشتار چگونه بخشــی از مرغ ها از شبکه خارج 
می شــوند یا در مسیر عمده فروشــی تا خرده فروشی 
چه بر ســر آنها می آید برای ما نیز جای ســوال دارد، 
زیرا بخشی از مرغ هایی که با قیمت های بعضا ۴۰ هزار 

تومان فروخته می شود برچسب تنظیم بازار دارد.کمالی 
به اشاره به اینکه در بخش تولید با چالش هایی مواجه 
هســتیم، تصریح کرد: گرمای هوا باعث شده که ۱۱۳ 
میلیون جوجه به درســتی وزن نگیرند و تولید کمتر 
شود. از طرفی افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یکروزه 
و افزایــش کرایه های حمل و نقــل هزینه تولید را باال 
برده است و در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده 
برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹ هزار و۶۰۰ تا ۱۹ هزار 
و۹۰۰ تومان است.وی اضافه کرد: با این حساب قیمت 
مرغ گرم برای مصرف کننده نباید بیشــتر از ۲۵ تا ۲۶ 
هزار تومان باشد.مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی 
در پاســخ به این سوال که این ۱۴ هزار تومان اختالف 
قیمت از تولید تا مصرف به جیب چه کســی می رود، 
گفت:  قیمت های باالی مرغ اصال مورد تایید ما نیست 
و  به نظر می رســد عده ای دالل و واسطه مرغ ها را به 
هر طریقی خارج از شبکه کشتار و با قیمت های باال به 

فروش می رسانند.

برخالف صحبت های روز گذشته رئیس اتاق اصناف 
تهران، دبیر کل اتاق اصناف تاکید کرد که وضعیت فعالیت 
مشاغل در همه استان ها بر اساس آخرین اطالعیه منتشر 
شــده است.به گزارش ایســنا، در حالی که روز گذشته، 
بعد از پایان تعطیالت سراســری شش روزه استان های 
تهران و البرز، رئیس اتــاق اصناف تهران گفت که فقط 
مشاغل گروه یک در تهران مجاز به فعالیت هستند، اتاق 
اصناف ایران می گوید مالک، آخرین اطالعیه ای اســت 
که بر اســاس تصمیمات ســتاد ملی کرونا منتشر شده 
اســت.محمد باقر مجتبایی،  دبیرکل اتاق اصناف ایران، 
در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت فعالیت مشاغل در 
وضعیت جدید کرونایی کشور گفت: با اتمام تعطیلی شش 
روزه استان های تهران و البرز،  همه کشور مشمول مصوبه 
محدودیت هفت شغل هستند و سایر مشاغل می توانند با 
رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت کنند.هفته گذشته 
اتاق اصناف ایران اطالعیه ای منتشــر کــرده بود که بر 
اساس آن فعالیت کلیه مشاغل صنفی با رعایت پروتکل 

بهداشتی به جز هفت گروه شغل صنفی شامل رستوران ها 
و قهوه خانه ها، به صورت پذیرایی در فضای بســته )ولی 
بصــورت بیرون بر می توانند فعالیت کننــد(؛  تاالرهای 
پذیرائی؛ سالن های ســینما و تئاتر؛ پاساژها و بازارهای 
سربسته، به استثناء پاساژهای تخصصی نظیر الستیک، 
قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر به جز پوشاک، کیف، 
کفش و موبایل؛ استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدن 
سازی؛ شهربازی و باغ وحش ها؛ نمایشگاه های عمومی و 
تخصصی،  در تمامی شهرهای سراسر کشور در وضعیت 
قرمز کرونایی مجاز اســت.در این اطالعیه به تصمیمات 
نشست مشترک روز ۲۷ تیر ماه، قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مقابله با بیماری کرونا و کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد که به ریاست وزیر کشور و فرمانده قرارگاه 
برگزار شد، استناد و مقرر شده بود که در تعطیالت شش 
روزه تهران البرز از سه شنبه هفته گذشته به مدت شش 
روز، فقط ۹ شغل مجاز به فعالیت باشند که این تعطیالت 

دو روز پیش تمام شد.

در تمام شهرهای قرمز فقط ۷ شغل تعطیل است، حتی تهراناختالف قیمت ۱۴ هزارتومانی مرغ از تولید تا مصرف!


