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بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی 

تورم
با رشــدی 37.6درصدی در پایان 
مرداد امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به 171هزار میلیارد تومان رسیده و ناترازی 
شبکه بانکی باعث شده تا بانک ها با استقراض از بانک 
مرکزی به تولید تورم بپردازند. بدهی شبکه بانکی به 
بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به پایان سال 
گذشته 16.8درصد رشــد کرده؛ درحالی که رشد 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مرداد سال گذشته 
نسبت به اســفند ســال99 فقط6.1درصد اعالم 

شده است.
به گزارش همشهری، این میزان رشد بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی به عنوان یکی از دالیل اصلی رشد پایه 
پولی و اضافه برداشت بانک ها در حالی رخ می دهد 
که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک ها را 
در دستور کار قرار داده است. نهاد ناظر بازار پول به 
تازگی در بخشــنامه ای مهم از بانک ها خواسته تا از 
ایجاد تعهد برای دادن تسهیالت و اعتبارات بیشتر، 

بدون هماهنگی با بانک مرکزی خودداری کنند.
یکی از علت های اصلی رشــد پایه پولی و باال رفتن 
نقدینگی، به ناترازی بانک هــا بازمی گردد و به رغم 
کاهش هزینه تمام شــده پول در اثــر تثبیت نرخ 
ســود علی الحســاب بانک ها، اتفاقی دیگر ورق را 
برگردانده؛ به نحــوی که تازه ترین گــزارش بانک 
مرکزی از متغیرهای کالن پولی نشان می دهد که 
سهم پول از کل نقدینگی از 20.4درصد در اسفندماه 
سال گذشته، به 22.5درصد رســیده و در مقابل از 
سهم شبه پول، شامل ســپرده های قرض الحسنه و 
سرمایه گذاری بانک ها کاسته شــده، این نسبت از 
79.6درصد در پایان سال گذشته به 77.5درصد در 

پایان مردادماه رسیده است.
استمرار این روند، نشــان از خروج پول قابل تبدیل 
به وام از شبکه بانکی دارد؛ به نحوی که با پایین نگه 
داشته شدن نرخ سود ســپرده های سرمایه گذاری 
نزد بانک هــا، انگیزه مــردم برای ســپرده  کردن 

پس اندازشان در قالب ســپرده های قرض الحسنه و 
سرمایه گذاری، کاسته شده و آنها ترجیح می دهند، 
پس اندازشان را در قالب سپرده های دیداری یا همان 
حساب های جاری نگه دارند و در موعد مناسب آن را 

تبدیل به کاال کنند.

ضرباهنگ نقدینگی
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رشد 30.3درصدی 
حجم پایه پولی در مرداد امســال نسبت به مرداد 
سال گذشــته و رشــد 11.3درصدی در مقایسه با 
اسفند پارســال، حکایت دارد. دلیل اصلی جهش 
رشــد پایه پولی و ثبت رقــم 672هــزار میلیارد 
تومان در پایان مرداد، افزایــش خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکــزی با ســهم 20.9درصدی و 
باالرفتن مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با رشــد 
9.1درصدی بوده اســت. در مقایسه با اسفند سال 
گذشته اما خالص طلب بانک مرکزی از بخش دولتی 
5.7درصد و خالص طلب از بانک هــا 4.1درصد از 
رشــد 11.3درصدی پایه پولی را به خود اختصاص 

داده است.
این نهاد اقتصادی می گوید: حجم پایه پولی در مرداد 
امســال با ضریب فرایند باالی 8برابر باعث رسیدن 
حجم نقدینگی به 5402هزار میلیارد تومان در پایان 
بهمن امسال شده و ضرباهنگ نقدینگی در مرداد 
امسال نسبت به مرداد پارســال با 5.7درصد رشد 
مواجه شده است. به نحوی که حجم کل نقدینگی 
در مرداد امســال نســبت به مرداد ســال گذشته 
37.8درصد و نسبت به اسفند پارسال 11.8درصد 
بیشتر شــده اســت. طبق این گزارش، نرخ رشد 
نقدینگی )12 ماهه( از 40.5درصد در پایان شهریور 
پارسال به 35درصد در پایان شهریور1401 کاهش 
یافته و رشد پایه پولی در 12ماه منتهی به شهریور 
ماه ســال1401 هم 33.1درصد بوده؛ در حالی که 
نرخ رشــد پایه پولی در پایان شــهریور1400 رقم 

39.5درصد را ثبت کرده بود.

خطر جنگ پولی بین بانک ها
با افزایش حجم پول و کاهش شبه پول در ماه های 
اخیر، بانک ها برای ترغیب ســپرده گذاران به حفظ 
سپرده های شــان وارد جنگ قیمتــی برای جذب 
ســپرده ها شــده اند و تالش دارند تا جلوی خروج 
سپرده ها از حساب های ســرمایه گذاری را با اعمال 
غیررسمی نرخ ســود بگیرند. چنین اقدامی البته 
مطلوب بانک مرکزی نیســت و از سوی دیگر ادامه 
این روند بانک ها، ناترازی را به سمت بازار بین بانکی 
سوق می دهد و آنها ناچار به قرض  گرفتن در این بازار 
با نرخ باالتر می شوند. در غیر این صورت خواسته یا 
ناخواسته چاره ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی 
ندارند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و در 
ادامه نرخ تورم باالتر خواهد بود که با سیاست های 

ضدتورمی بانک مرکزی و دولت مغایرت دارد.
خالصه دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی در پایان 
مرداد امسال نشان می دهد که میزان بدهی دولت 
به بانک ها از 35.3درصد در مرداد پارسال نسبت به 
مرداد ســال1399 به 11.3درصد در مرداد امسال 
نســبت به مدت مشابه سال قبل رســیده است. در 
شرایطی که دولت در تالش برای کم کردن سرعت 
قرض گرفتن خود از بانک هاســت و میزان رشــد 
بدهی دولت به بانک ها از 16درصد در مرداد پارسال 
نسبت به اسفند1399 به 12.6درصد در مرداد امسال 
نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است؛ در 
مقابل میزان بدهی شــرکت های دولتی به بانک ها 

روند متفاوتی را طی می کند.
داده های بانک مرکزی نشــان می دهد، رشد بدهی 
شــرکت های دولتی از 32.5درصد در مرداد1400 
نسبت به مرداد 1399 به 56.9درصد در مرداد امسال 
نسبت به مرداد پارسال جهش پیدا کرده و رشد این 
بدهی از 26.8درصد در مرداد1400 نسبت به پایان 
سال1399 به 40درصد در مرداد امسال، نسبت به 

پایان سال گذشته رسیده است.
افزون بر این با افزایش سرعت رشد بدهی شرکت های 

دولتی، رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی 
کاسته شده است. این در شرایطی است که استقراض 
مستقیم دولت از بانک مرکزی متوقف شده و میزان 
بدهی دولت در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 
5.2درصد کم شده اما نسبت به اسفند سال گذشته 
رشدی 18.2درصدی را ثبت کرده است. به گونه ای 
که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از 166هزار 
میلیارد تومان در مرداد1400 به 133هزار میلیارد 
تومان در پایان اســفند1400 رسیده و کم شده اما 
در پایان مرداد امســال میزان بدهی دولت به بانک 
مرکزی، دوباره روندی افزایشی داشته و به 157هزار 

میلیارد تومان رسیده است.

مؤسسات اعتباری بی حساب قول ندهند
بانــک مرکــزی نگــران باالرفتــن پایــه پولی و 
حجم نقدینگــی در نتیجه قول دادن بی حســاب 
مؤسسات اعتباری اســت. این نهاد 4 آبان امسال 
در اطالعیه ای رســمی اعالم کرد؛ هم اکنون برخی 
از مؤسسات اعتباری، به دلیل مشکالت ساختاری 
و ترازنامه ای، همواره اعــالم می دارند که ظرفیت 
پاســخگویی به تکالیف و الزامات تسهیالت ابالغی 
را ندارند، بررســی عملکرد شــبکه بانکی در انجام 
تعهدات و تکالیف ابالغی نیز نشان می دهد که تعداد 
قابل توجهی از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف 

خود، عملکرد قابل قبولی نداشته اند. 
نهاد ناظر بر بازار پول و ارز بــا تأیید انحراف برخی 
بانک ها، در اعطای تســهیالت و ایجاد تعهد بدون 
درنظــر گرفتن تنگنــای ســرمایه ای، نقدینگی و 
ساختاری خود به بانک ها هشدار داده، هرگونه تعهد 
به اعطای تسهیالت یا مشــارکت حقوقی جدید از 
طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه  قبل از اخذ موافقت 
بانک مرکزی ممنوع بوده و رعایت نشدن آن، اقدامات 
نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. 
پرسش مهم این است که آیا بانک مرکزی می تواند 

جلوی تولید تورم از مسیر بانک ها را بگیرد؟

بانک ها، موتور رشد تورم
تازه ترین آمار رسمی از رشد 37.6درصدی بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حکایت دارد

همشهری آثار افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را تحلیل می کند

احیای ۱۳۰ واحد تولیدی و اقتصادی در تهران
 معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

تولید
اســتان تهران از احیای بیش از 130 واحد تولیدی و 
اقتصادی در 6ماه نخست امســال در تهران خبر داد. 
محمد رسول محمدیان با اعالم این خبر گفت: طبق هدف گذاری صورت 
گرفته تا پایان سال جاری، تعداد 205 واحد راکد صنعتی در تهران باید 
به چرخه تولید بازگردد که با اقدامات صورت گرفته بیش از 60 درصد 
برنامه در نیمسال اول تحقق یافته است. به گفته او، مهم ترین مشکالت 
واحدهای تولیدی و صنعتی مربوط به کمبود نقدینگی و ســرمایه در 
گردش، تأمین مواداولیه تولید و نوســانات ارزی بوده که تالش شده از 
محل تسهیالت اختصاص یافته مرتبط با رونق تولید به بانک های عامل 

تأمین شود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مشکالت 
داخلی واحدها را از دیگر دالیل تعطیلی واحدها اعالم کرد و گفت: در 
مواردی مشکالت درون بنگاهی و تأمین نشدن سرمایه در گردش واحد، 
موجب بروز مشــکالت برای تولیدکنندگان می شود. محمدیان افزود: 

در این موارد سازمان صنعت، معدن و تجارت، آماده ارائه خدمات الزم 
و طرح موضوعات در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است.

نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می دهد؛ 
12 هزار و 67 واحد راکد، شــامل 6814 واحد در داخل شــهرک ها و 
نواحی صنعتی و 5253 واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع 
واحدهای صنعتی راکد شناسایی شــده 62 درصد از طریق شیوه های 
فنی بازفعال ســازی ، امکان راه اندازی مجدد دارند که درصورت تحقق 
آن، بیش از 167 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. همچنین 
براســاس اعالم مدیران بنگاه های اقتصادی راکد کشور، 44 درصد از 
واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، 16 درصد مشکل نبود تقاضا 
و بازار، 11 درصد مشکل کمبود مواداولیه، 10 درصد مشکل فرسودگی 
ماشین آالت، 9 درصد مشکالت حقوقی با ســازمان ها و دستگاه ها، 8 
درصد مشکالت زیرساختی و 2 درصد مشکالت مالکیتی و سهامداری 
دارند. براساس سیاستگذاری ها، امسال برای احیای 1600 واحد تولیدی 
راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی کل کشور هدف گذاری و پیش بینی 

شده با احیای این تعداد واحد برای 28 هزار و 800 نفر شغل ایجاد شود. 
همچنین طبق اعالم ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران برای احیای 400 واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک ها و نواحی 

صنعتی نیز برنامه ریزی شده است.

  واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور
12.067 واحد

  واحدهای غیرفعال در شهرک های صنعتی
6.814 واحد
  واحدهای غیرفعال خارج از شهرک ها
5.253 واحد

  برآورد اشتغال حاصل از احیای واحدها
167.000 نفر

احوالپرسی از فعاالن اقتصادی
شامخ مهرماه به نقطه خنثی رسید

 کسب وکارها از چند جهت با محدودیت هایی مواجه شده اند که 
میزان فروش کاال و خدمات آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. طبق 
نظرسنجی های انجام شده از فعاالن اقتصاد در مهرماه، میزان 
فروش بنگاه های اقتصاد با تشدید کاهش قدرت خرید تقاضا، 
به کمترین میزان در 14ماه اخیر رسیده؛ آن هم در شرایطی که 
تداوم ناآرامی ها در کشور نیز به محدودیت فروش آنها دامن زده 
و این فرایند با قطعی اینترنت به خصوص برای بخش خدمات 
تشدید شده است. به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید 
)PMI( یک شاخص پیش نگر اقتصادی است که در ایران با عنوان 
شامخ در مرکز پژوهش های اتاق ایران محاسبه و منتشر می شود. 
مبنای این شاخص، نظرســنجی ماهانه از بنگاه های اقتصادی 
منتخب اســت و به صورت عددی بین یک تا 100و مرز میانی 
50واحد به انتشار می رسد. در این شــاخص رقم 50مرز میان 
رکود و انقباض با رونق و انبساط است و در مهرماه این شاخص به 

نقطه مرزی، یعنی رقم 50.19واحد رسیده است.

حال وروز مجموعه اقتصاد
براساس گزارش دوره سی وهفتم طرح شاخص مدیران خرید کل 
اقتصاد، این شاخص در مقایسه با ماه قبل 1.89واحد کاهش پیدا 
کرده و میزان فعالیت های اقتصادی در کشور کاهش پیدا کرده 
است. در این ماه به جز 2 مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان 
و موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شــده برای تولید، سایر 
مؤلفه های اصلی شامخ بیشتر از 50 بوده اند؛ اما تبعات فشار در 
همین 2 مؤلفه اصلی به قدری برای بنگاه های اقتصادی شدید 
بوده که کل شاخص مدیران خرید را کاهش داده است. بررسی ها 
نشان می دهد: در مهرماه، شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
)51.60( با شیب کمتری در مقایسه با شهریورماه افزایش داشته 
و افزایش میزان فعالیت ها بیشــتر در بخش صنعت، خدمات و 
کشاورزی بوده و بخش ساختمان، بازهم رکود شدید فعالیت ها 
را تجربه کرده است. از نگاهی دیگر، در مهرماه، شاخص میزان 
سفارشات جدید مشــتریان در مهرماه )46.82( در مقایسه با 
شهریورماه با کاهش شــدیدی روبه رو بوده است. این شاخص 
در هر 3 بخش کاهش داشــته اما بیشــترین کاهش در بخش 
ساختمان ثبت شده است. همچنین شاخص موجودی مواداولیه 
و لوازم خریداری شده در مهرماه )46.28( بازهم با کاهش روبه رو 
شده و هرچند این شیب کاهش نسبت به شهریورماه اندکی کمتر 
بوده اما بنا به گفته فعاالن اقتصادی، کمبود شدید نقدینگی و 

نوسانات نرخ ارز دلیل عمده کاهش موجودی مواد اولیه است.

کاهش قیمت فروش صنعت و ساختمان
در گزارش مدیران خرید اقتصاد مهرماه 1401، شاخص قیمت 
خرید مواداولیه )71.80( به باالترین مقدار 3ماهه خود رسیده 
و همزمان شــاخص قیمت فروش محصوالت )57.45( نیز به 
پیروی از رشد هزینه تولید، به بیشــترین میزان 3ماهه اخیر 
رسیده است. البته بررســی این شاخص به تفکیک بخش های 
اقتصادی نشــان می دهد:  افزایش این شــاخص ناشی از رشد 
قیمت فروش در بخش خدمات و کشــاورزی بوده و در بخش 
صنعت و به ویژه ساختمان با کاهش شــدید روبه رو بوده است. 
به عبارت دیگر، آمارها نشان می دهد باوجود افزایش هزینه تولید 
از محل قیمت خرید مواداولیه، بخش های صنعت و ساختمان 
برای جذب تقاضای کم توان شده، قیمت فروش خود را کمتر از 
هزینه ها افزایش می دهند و چه بسا زیان می کنند تا کاالیشان 
را بفروشند. در آن ســوی ماجرا، شرایط صادرات هم در مهرماه 
مساعد نبوده و شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات در این ماه 
)47.05( با شدت کمتری نسبت به شهریور کاهش پیدا کرده 
است. نکته کلیدی در شــامخ اقتصاد در مهرماه این است که 
باوجود همه تحوالت، شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات در 
این ماه به کمترین مقدار 14ماه گذشته )42.56( رسیده است. 
این شاخص در هر 3 بخش اقتصادی با کاهش روبه رو بوده و در 

بخش ساختمان بیشترین نرخ کاهش را به ثبت رسانده است.

چشم امید کسب وکارها به آبان
به طورکلی آنگونه که از نظرســنجی فعــاالن اقتصادی به نظر 
می رسد، شــرکت ها در مهرماه با کاهش شدید تقاضا و فروش 
روبه رو بوده اند و عالوه بر کاهش قدرت خرید مشتریان اتفاقات 
اخیر کشور هم در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است؛ به ویژه 
که در بخش خدمات شرکت ها با مشــکل اینترنت نیز مواجه 
هستند. همچنین بسیاری از کســب وکارها اعالم کرده اند که 
به دلیل کمبود شدید نقدینگی و عدم ثبات نرخ ارز برای تأمین 
مواداولیه یــا لوازم موردنیاز خود با مشــکل روبه رو هســتند. 
باوجوداین، بررسی شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت 
اقتصادی در آبان ماه )59.58( در مقایسه با شهریورماه افزایش 
قابل توجهی داشته است؛ هرچند باوجود انتظارات خوش بینانه 
به بهبود فعالیت ها در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی، فعاالن 
اقتصادی در بخش ساختمان انتظار کاهش شدید فعالیت ها را 

در آبان ماه دارند.

2 مشکل بزرگ بخش صنعت
براســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شــاخص مدیران خرید این بخش در مهرماه بــه 51.66واحد 
رســیده که گرچه اندکی باالتر از مرز 50واحــدی قرار دارد اما 
نشــان دهنده کاهش شیب رشــد فعالیت های صنعتی کشور 
نسبت به شهریورماه است. در مهرماه، بخش صنعت بیش از هر 
چیز، کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان و کاهش موجودی 
مواداولیه را تجربه کرده است. در این شرایط، رشد شاخص تولید 
محصوالت بخش صنعت )54.86( نسبت به شهریورماه، فقط 
منجر به افزایش موجودی انبار شــده؛ چراکه به عقیده فعاالن 
اقتصادی عالوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، اتفاقات 
اخیر کشور نیز در کاهش تقاضا بســیار مؤثر بوده است. در این 
میان، بنگاه های اقتصادی به واسطه کمبود نقدینگی و عدم ثبات 
قیمت ارز، در تأمین مواداولیه با مشکل روبه رو هستند و شاخص 
موجودی مواداولیه آنها همچنان کاهشی است. بررسی ها نشان 
می دهد شاخص میزان صادرات کاالی بخش صنعت در مهرماه 
برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و شاخص میزان استخدام 
نیز به کمترین میزان 6ماهه رســیده، شــاخص قیمت خرید 
مواداولیه و شاخص موجودی محصول در انبار تا بیشترین میزان 
3ماهه اخیر رشد کرده است. در این شرایط، گرچه شاخص قیمت 
محصوالت برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده؛ اما بازهم شاخص 
میزان فروش محصوالت با شدت بیشتری کاهش پیدا کرده است. 
طبق گزارش شامخ، شاخص انتظارات تولید بخش صنعت در ماه 
آینده )60.39( به کمترین مقدار 4ماهه رســیده؛ اما همچنان 

نشان دهنده خوش بینی فعاالن صنعتی برای آبان ماه است.

حرف حساب وزیر اقتصاد
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید: 
طبق قوانین متعدد دولت به جبران زیان 
تمام افرادی مکلف است که از قیمت گذاری 
غیرکارشناسی آسیب دیده اند و به همین 
دلیل دولت حمایت از تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را 
که از محل قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان 
یا کاهش سود شده اند، وظیفه خود می داند. در تالش هستیم با 
استفاده از ابزارهای اقتصادی، این موضوع را مدیریت کنیم. او با 
بیان اینکه عزم جدی دولت، حذف شیوه اشتباه قیمت گذاری 
اســت، می افزاید: طی ماه های گذشته شاهد لغو قیمت گذاری 
دســتوری در برخی محصوالت و ورود آنها به سازوکار شفاف 
بورس کاال بوده ایم که این امر نشــان دهنده عزم جدی دولت 
برای پایان دادن به سیاست خطای قیمت گذاری دستوری است.  
انتظار می رود دولت و مجلس در یک تصمیم درست به دوران 
50ساله قیمت گذاری دســتوری کاالها و خدمات پایان دهند 
زیرا ادامه این روش تنها باعث تولید رانت بیشتر، غیرشفاف تر 
شــدن فعالیت های اقتصادی به زیان بخش واقعی اقتصاد و به 
نفع رانت جویان خواهد شــد. البته این گمانه سال هاســت در 
اقتصاد ایران شکل گرفته که می توان با قیمت گذاری دستوری 
به معیشت مردم کمک کرد، اما در عمل این روش به نام مردم و 

البته زیان آنها تمام می شود.
از سوی دیگر آزادســازی قیمت ها، الزامات خاص خود را دارد 
و نباید شــوک در اقتصاد ایجاد کرد. در یک اقتصاد دستوری، 
کاالها با قیمت پایین تر از قیمت تمام شــده عرضه می شود و 
تولیدکنندگان زیان دیده، انگیزه شان برای سرمایه گذاری را از 
دست می  دهند و اشتغال کاهش می یابد و سود قیمت گذاری 

دولتی به جیب افراد خاص می رود و دود آن به چشم مردم.
اصالحات اقتصادی یک ضرورت است و تردید سیاستگذاری در 
آینده نه چندان دور هزینه سنگینی را به مردم تحمیل می کند. 
ترس بعضی از دولتمردان از اصالحات نه شایسته تقدیر است و نه 
قابل دفاع و از این جهت تصمیم وزیر اقتصاد برای حذف سیاست 
اشتباه قیمت گذاری دستوری ستودنی است به ویژه اینکه این 
گام اصالحی قرار است با استفاده از ابزارهای اقتصادی صورت 
گیرد. انتظار بر این است که دولت در تهیه الیحه ای برای اصالح 
این وضع، نهایت دقت کارشناسی را به خرج دهد تا هزینه این 
اقدام کاهش یابد و سود آن برای مردم بیشتر شود. حرف حساب 

سکاندار وزارت اقتصاد را باید شنید.

چهره روز

الگوی جدید برای کشت
  خبر: گزارش رســمی وزارت نیرو نشــان 
می دهــد از مصــرف ســاالنه 98میلیــارد و 
100میلیون مترمکعب آب در کشور، 89.6درصد 
در بخش کشــاورزی، 8.5درصد در بخش شرب 

و 1.9درصد در بخش صنعت مصرف می شود.

  نقد: تاب  آوری آبی ایران با ادامه شیوه کنونی 
مصرف چه در بخش آب شــرب و چه در بخش 
کشــاورزی ممکن نیســت و با افزایش برداشت 
آب از منابع آب های زیرزمینی، شاهد بحرانی تر 
شدن وضعیت و البته فرونشست زمین خواهیم 
بود. در چنین شــرایطی ضرورت دارد تا دولت 
و شــورای عالی آب هرچه زودتــر، الگوی جدید 
کشــت را نهایی و ابالغ کند. البتــه تجربه ثابت 
کــرده نگاه های بخشــی به منابع آبــی حتی با 
مصوبات محکم، باعث تشدید خطر آبی می شود 
و از ایــن جهت، اصالح ســازوکار مصرف آب در 
بخش کشــاورزی باید به نحوی صورت گیرد که 
فعاالن این بخش در هماهنگــی با وزارت نیرو و 
جهادکشاورزی، با تغییر الگوی کشت، از میزان 

مصرف آب بکاهند.
با گذشــت 45روز از فصل پاییز، ایران با پدیده 
کم بارشی شدید و البته مواجه شدن با خشکسالی 
فزاینده مواجه اســت و تردید نباید کرد که همه 
در برابر این بحران پیش رو مســئولیت سنگین 
داریــم. چنان کــه کشــت محصــوالت آب بر، 
به معنای صادرات آب گران با قیمت ارزان است 
و ضرورت دارد تا از کشــاورزی ســنتی دست 
 برداریم و محصوالتی بکاریم که کمتر آب مصرف 

شود.
 براســاس گزارش وزارت جهادکشاورزی، اتالف 
مواد غذایی ســاالنه باعث هدررفت 15میلیارد 
مترمکعب منابع آب های سطحی و زیرزمینی در 
بخش کشاورزی می شود. یعنی هر سال 18درصد 

آب بخش کشاورزی بیهوده مصرف می شود.

نقد  خبر

گزارش


