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 دست نگه دارید، فکر نکنید وقتی 

آب
اضافه مواد غذایی را به سطل آشغال 
می ریزیــد، فقط پول تــان را هدر 
داده اید. مهم تر این است که شما در حال دور ریختن 
آب ایران هســتید. ما ایرانی ها ســاالنه 35درصد از 
موادغذایی تولیدشده را هدر می دهیم؛ یک بخش آن 
به شــکل دورریز موادغذایی و بخــش دیگر البته 
ضایعات موادغذایی است؛ یعنی به دلیل سنتی بودن و 
فرسودگی الگوی کشاورزی، ساالنه بخش زیادی از 
محصوالت کشاورزی در مسیر مزرعه تا سفره از بین 
می رود؛ آن هم در کشــوری که با چالش کم سابقه و 
شاید بی سابقه آبی مواجه است. آمارها می گوید هر 
ســال 18درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی 
ایران به دلیل اتالف موادغذایی بیهوده و بی فایده از 

دست می رود.
به گزارش همشهری، براساس آمارهای بین المللی 
ســاالنه 4میلیارد تن موادغذایی در دنیــا تولید و 
1.6میلیارد تن آن تلف می شــود؛ یعنی 40درصد! 
دقت کنید در دنیا ساالنه 30درصد غالت، 20درصد 
لبنیات، 35درصد ماهی و غذاهای دریایی، 45درصد 
میوه و سبزی، 20درصد دانه های روغنی و 20درصد 
گوشت تلف می شود. با این حساب شاید فکر کنید 
که وضع ما بد نیست، اما تفاوت ها را باید دید و زنگ 

خطر را باید شنید.
تفاوت اینجاست که اتالف موادغذایی در کشورهای 
در حال توسعه ازجمله ایران بیشتر از نوع ضایعات مواد 
غذایی یعنی از مزرعه تا سفره است و در کشورهای 
توسعه یافته بیشــتر از نوع دورریز موادغذایی است. 
زنگ خطر اینجاست که اتالف موادغذایی در ایران 
ناشی از مدیریت ناکارآمد، سیستم قدیمی برداشت 
و ضعیف محصوالت غذایی، بهره وری پایین برداشت 
این محصوالت، سیســتم های نگهــداری ضعیف 
موادغذایی شامل خشک کردن، ســردخانه ها و... و 
البته بازاریابی ســنتی و ناکارآمد است. این گزارش 
رسمی وزارت جهادکشــاورزی است که اذعان دارد 
اتالف مواد غذایی در ایران هر ســال باعث از دست 
دادن 15میلیارد مترمکعب آب برداشــت شــده از 
منابع سطحی و زیرزمینی می شود؛ یعنی ما ایرانی ها 

هر سال 18درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی 
را بیهوده دور می ریزیم. فرسوده بودن ماشین آالت 
کشاورزی، کشاورزی سنتی، نداشتن الگوی کشت 
مناسب و بی توجهی تاریخی به آن و ناعادالنه بودن 
قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از دالیلی 
است که باعث افزایش ضایعات و هدررفتن محصوالت 
کشاورزی می شود. دولت سیزدهم برای پایان دادن به 
این وضع 2طرح مهم در دست اجرا دارد؛ نخست تغییر 
الگوی تامین مالی کشاورزی به سمت الگوی کشت 
قراردادی در تمام محصــوالت راهبردی با عاملیت 
بانک کشاورزی و دوم تصویب الگوی کشت در آینده 
نزدیک با مشارکت 2وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی 
با این هدف که جلوی هــدر دادن منابع آبی گرفته 

شود.

فاصله ایران با وضعیت مطلوب
قبل از هدر دادن آب، نگاهی به وضع بارش ها داشته 
باشید و بدانید پاییز امسال یکی از بدترین پاییز های 
تاریخ در حوزه بارش هاست. فاصله میزان بارش در 
همه استان های ایران با بارش های بلندمدت به مرز 
نگران کننده رســیده و به نظر می رسد به جای نگاه 
کردن به آســمان برای باران، نگاه ها باید روی زمین 

دوخته شود تا وضع فعلی درست دیده شود.
آمارها گویای واقعیتی اســت که نمی تــوان آن را 
دســت کم گرفت. 86درصد آب تجدید پذیر کشور 
به مصارف کشــاورزی، صنعتی، خدمات، شــرب و 
بهداشــت اختصاص دارد و 89درصد از آب مصرفی 
کشور را بخش کشاورزی مصرف می کند و 55درصد 
از کل آب مصرفی کشــور از منابع زیرزمینی تامین 
شده و هم اکنون در 16استان کشور بیش از 60درصد 
و در 8استان هم بیش از 80درصد وابستگی آبی به 
منابع آب های زیرزمینی است. وزارت نیرو می گوید: 
کسری مخزن تجمعی آبخوان های کشور 138میلیارد 
مترمکعب شده و ســاالنه 5.5میلیارد مترمکعب از 
این ذخیره آبی کم می شود؛ یعنی اگر به همین روند 
مصرف ادامه دهیم در پایان سال 1410میزان کسری 
ذخیره آبی کشور به 220میلیارد مترمکعب می رسد. 
این در حالی اســت که قبل از ســال 1378میزان 

کسری آبخوان های کشور فقط 30میلیارد مترمکعب 
بوده است. این گزارش نشــان می دهد 91درصد از 
107میلیون تن محصــوالت زراعی و باغی ایران در 
سال های 1397و 1398با مصرف آب های سطحی 
و زیرزمینی تولید شده که بیانگر اعتیاد و وابستگی 
شدید و باالتر از ســطح تاب آوری و پایداری بخش 

کشاورزی به منابع آبی کشور است.
نقطه مطلوب اولیه برای فاصله گرفتن از بحران آبی 
این است که حجم مصرف بخش کشاورزی از منابع 
آبی زیرزمینی از 88میلیارد مترمکعب در سال جاري 
به 60میلیارد مترمکعب در پایان سال 1404کاهش 
یابد، اما این کاهش 32درصدی نیازمند برنامه ریزی 
بلندمدت و البته سرمایه گذاری برای نوسازی اقتصاد 
بخش کشاورزی ایران اســت. هم اکنون کشاورزان 
بدون توجه به نیاز و واکنش بازار و براســاس تجربه 
و قیمت ســال های قبل اقدام به تولید محصوالت 
می کنند و از این رو نظم مشخصی برای نظام تولید 
و الگوی کشــت حاکم نیســت و تولید محصوالت 
به صورت تصادفی حتی بیش از کشش بازار یا کمتر 
از آن صورت می گیرد که در این صورت بخشــی از 
محصوالت کشاورزی قبل از مصرف به دلیل نداشتن 
بازار از بین می رود و این هم بخشی از پازل دور ریختن 

منابع آبی ایران است.

تبخیر آب با الگوی قدیمی
االن صورت مســئله روشن اســت و با ادامه اقتصاد 
کشاورزی سنتی، در عمل ایران با تبخیر ساالنه آب 
در نتیجه کشــت های غرقابی مواجه است و حتی 
محصوالت تولید شده به مصرف نهایی هم نمی رسند. 
به نظر باید فکری به حال اقتصاد کشــاورزی کرد تا 
شاهد دور ریختن محصوالت زراعی و باغی نباشیم. 
با توصیه و شــعار هم نمی توان جلوی این وضعیت 
را گرفت و شــورای عالی آب تصویب کرده تا ســال 
1415باید کسری تجمعی سفره های آب زیرزمینی 

جبران شود.
به گزارش همشهری، کســری شدید سفره های آب 
زیرزمینی در آینده سفره ایرانیان را تهدید می کند؛ 
زیرا آبی برای تولید محصوالت کشــاورزی و غذایی 

نخواهیم داشــت. چاره کار افزایش بهره وری آب با 
تدوین، اصالح، تصویب و ابالغ و اجرای الگوی کشت 
است و باید بهره برداران و فعاالن بخش کشاورزی در 
صیانت از منابع آب و خاک مشــارکت جدی داشته 

باشند.
گام دیگر البته برنامه ریــزی عملیاتی و دقیق برای 
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی از برداشت تا 
مصرف است و البته منابع آب زیرزمینی برای مصارف 
کشاورزی باید قیمت داشته باشــد. استفاده آسان 
از آب، اقتصاد کشــاورزی ایران را مدرن نمی سازد. 
آمارهای رسمی نشــان می دهد در فاصله سال های 
1369تا 1399یعنی در طول 30سال گذشته، سطح 
زمین های کشاورزی مجهز به سیستم آبیاری تحت 
فشار افزایش یافته؛ البته به میزان مطلوب، اما نکته 
مهم اینجاست که با توسعه سامانه های آبیاری تحت 
فشار در طول 6برنامه توسعه، میزان مصرف آب بخش 

کشاورزی کم نشده است.

به زمین نگاه کنید
بپذیریم تا رسیدن به بحران آبی فاصله زیادی نداریم، 
دشت های کشور در وضع تشنگی شدید قرار دارند، با 
برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی، درواقع زیر پای 
خود را خالی می کنیم و فرونشست زمین و فروچاله ها 
نشانه ای است از اینکه باید به زمین نگاه کنیم. نمودار 
آخرین وضعیت بارش ها در 31استان ایران پیش روی 
همه است؛ حتی اســتان هایی که همیشه دغدغه 
بارش نداشتند از لرستان، ایالم و خوزستان تا گیالن 
و مازندران با چالش کم بارشی شدید در پاییز امسال 
مواجه هستند. به طور میانگین در سال آبی امسال 
میزان بارش ها 56.7درصــد از میانگین بلندمدت 
کمتر بوده و وضعیت حتی در 21استان ایران بدتر از 
میانگین کشوری است. به گزارش همشهری، اولویت 
نخست دولت اگرچه در کوتاه مدت بر تامین حداکثری 
آب بخش خانگی استوار شده ولیکن نگاه ها به آب باید 
فراتر از دولت ها و زمان باشــد. فرزندان ایران و نسل 
آینده نباید تاوان بدمصرفی و شیوه غلط حکمرانی آب 
را بدهند و وظیفه ملی همه ماست که قدر آب را بدانیم 

و آن را بیهوده دور نریزیم.

آب را دور نریزید
هدردادن 18درصد منابع آبی ایران با اتالف مواد غذایی

رانت بلیت ارزان جام جهانی در جیب دالالن تور
 پای گردشگران جام جهانی

به ایران می رسد؟
کمتر از 2 هفته تا افتتاحیه جام جهانی فوتبال در قطر باقی مانده 
و شواهد حاکی از این است که برنامه ریزی های انجام شده برای 
پذیرایی از گردشگران این رویداد جهانی در کیش و انتقال انبوه 
مسافران از طریق پروازهای پرتعداد به نتیجه مطلوب نرسیده 
است. از یک ســو خبرها از حذف هتل های ایران از هایا کارت 
حکایت دارد و از سوی دیگر ارزان سازی بلیت هواپیماهای جام 

جهانی هم به کام دالالن تمام  شده است.
به گزارش همشــهری، در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال 
در قطر، از 4شهر ایران پرواز مستقیم به دوحه برگزار می شود 
و قیمت تعیین شــده برای فروش بلیت های رفت وبرگشت در 
این مسیرها 13میلیون تومان تعیین شده است؛ اما سفرهای 
جام جهانی عمدتاً باید به صورت تور برگزار شود و همین مسئله 
پای داللی تور با قیمت های نجومی را به ماجرا باز کرده است. 
در این میان رایزنی هایی هم برای پذیرایی از گردشگران جام 
جهانی با مقامات قطری انجام شــده بود که اظهارات خبرگان 
حوزه گردشگری از ناکام ماندن این برنامه ریزی ها حکایت دارد.

بلیت 13میلیونی و تور 200میلیونی
مســابقات جام جهانی 2022قطر از 29آبان با دیدار تیم های 
ملی قطر و اکوادور در ورزشگاه البیت دوحه آغاز می شود و زمان 
زیادی برای بستن تورهای جام جهانی باقی نمانده است. پیش 
از این، وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل ونقل هوایی ضمن 
هماهنگی با قطر ایرویز، دســت به کار تعیین قیمت منصفانه 
و معقول برای بلیت هواپیما در مســیر ایران- قطر شــدند و 
درنهایت روی رقم 13میلیون تومان برای رفت وبرگشــت به 
تفاهم رســیدند. البته آنگونه که شــمس الدین فرزادی پور، 
سرپرســت شــرکت هواپیمایی ایران ایر می گوید: برای ایام 
برگزاری جام جهانی، از 4شــهر ایران پرواز رفت وبرگشت به 
قطر برگزار می شود؛ اما مسئوالن تاکنون به این پرسش پاسخ 
نداده اند که آیا قیمت 13میلیون تومان به صورت مقطوع برای 
همه این پروازها اعمال خواهد شــد یا این قیمت مصوب، رقم 
میانگین و محدوده قیمتی این بلیت هاست. جدا از این موضوع، 
مسئله اصلی این است که شرط خرید بلیت هواپیما، دارا بودن 
بلیت مسابقات جام جهانی و هایا کارت )hayya card( است 
و طبق اظهارات سرپرست ایران ایر، عمدتاً این پروازها و سفرها 
باید به صورت تور تهیه شــود؛ زیرا افرادی که اقدام به تماشای 
بازی ها می کنند، باید کارت ویژه مسابقات )هایا کارت( داشته 
باشند و همه خدماتی که ارائه می شود در قالب این کارت خواهد 
بود. در نتیجه همین اتفاق، حتی ارزان سازی بلیت هواپیما در 
مسیر ایران- قطر که با هدف تسهیل تماشاگران ایرانی و جذب 
گردشگران جام جهانی انجام شده، عماًل به هدف اصابت نکرده 
است و آنگونه که از اخبار و شواهد بر می آید، سود آن به حساب 

صاحبان و دالالن تورهای جام جهانی خواهد رفت. 
پیش از تعیین قیمت بلیت هواپیما در مسیر ایران- قطر، رستم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی به مردم توصیه کرده بود که فریب 
پکیج های 100میلیون تومانی آژانس ها برای سفر جام جهانی 
را نخورند چرا که قیمت بلیت بسیار پایین تر از این ارقام خواهد 
بود. حاال اما، در شرایطی که هنوز شایعات مربوط به حذف الزام 
دارا بودن هایا کارت برای مســافران ایرانی جام جهانی تأیید 
نشده، رســانه ها از فروش تورهای گران قیمت حکایت دارند. 
البته قبل از اعالم قیمت بلیت نیز برخی از دالالن با سوءاستفاده 
از ناآگاهی مسافران جام جهانی، قیمت تورهای این رویداد در 
بازار ســیاه را تا 200میلیون تومان نیز افزایش داده بودند، اما 
حاال هم با وجود کاهش شــدید قیمت بلیت، بسته های سفر 
آژانس های مســافرتی همراه با هایــا کارت حدود 50میلیون 

تومان فروخته می شود.

273پرواز جام جهانی
در جریان رایزنی های وزارت راه و شهرسازی با مقامات قطری، 
تمهیدات ویژه ای برای پروازهای میان 2 کشور در ایام جهانی 
اندیشــیده شــده؛ به عنوان نمونه هزینه لندینگ هواپیما در 
فرودگاه قطر که 10هزار دالر برای هر پرواز است، برای پروازهای 
ایران تقریباً به صفر رسیده اســت. پیرو این تمهیدات، حجم 
سفرهای برنامه ریزی شده میان 2کشــور برای این ایام نیز به 
رقم قابل توجه 273پرواز رسیده که البته بنا به گفته متولیان 
حوزه هوایی، امکان افزایش آنها درصورت وجود تقاضا نیز وجود 
دارد. محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
می گوید: تاکنون شرکت های ایران ایر و قطر ایرویز این پروازها 
را انجام می دهند و از مجموع 273پرواز مقرر، 89پرواز توسط 
ایران ایر و 184پرواز توسط قطر ایرویز برای جام جهانی برگزار 
می شود و به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، تاکنون 
پرواز از شهرهای تهران، شــیراز،  الر و المرد، به مقصد دوحه 

قطعی شده است.

پز عالی و هتل های خالی
یکی دیگر از برنامه ریزی های انجام شــده بــرای جام جهانی، 
جذب گردشگران جام جهانی برای استراحت شبانه یا سفرهای 
کوتاه مدت به شهرهای جنوبی کشور به خصوص جزیره کیش 
بود، اما هم اظهارات جامعه هتــل داران و هم اظهارات رئیس 
کمیسیون گردشــگری اتاق ایران نشان می دهد که این پروژه 
شکست خورده و حداقل تاکنون یک تخت از هتل های ایران هم 
برای مسافران جام جهانی رزرو نشده است. پیش از این، جمشید 
حمزه زاده، رئیس هیأت مدیره جامعه هتل داران حرفه ای کشور 
با اشاره به آمادگی الزم برای اســکان و پذیرایی 20هزار نفر از 
تماشــاچیان جام  جهانی قطر در کشور، گفته بود که به دالیل 
مختلف، حتی یک رزرو نیز از سوی تماشاگران جام  جهانی قطر 

در ایران انجام نشده است. 
چنــدی پیــش، علی اکبــر عبدالملکی، رئیس کمیســیون 
گردشگری و کسب وکارهای وابســته اتاق ایران نیز با انتقاد از 
محدودسازی و قطع اینترنت و تداوم برخی رویکردهای امنیتی 
در حوزه گردشگری گفته بود: حتی یک تخت از ظرفیت درنظر 
گرفته شده برای گردشگران خارجی جام جهانی در کیش به 
فروش نرفته است چراکه امکان رزرو بلیت و هتل، باید به صورت 
سیستمی و از طرف قطر برای ایران فراهم می شد، اما قطری ها 
با وجود درخواستی که ارائه شده بود، نام ایران را در سیستم هایا 
کارت )hayya card( تعریف نکردند و مسافران جام جهانی 
نمی توانند از طریق این کارت بــرای خرید بلیت و رزرو هتل و 

سفر به ایران اقدام کنند.

خوش به حال خصوصی سازی
هفته پیش بلــوک 12 درصدی هلدینگ 
خلیج فارس به صورت مزایــده در بورس 
عرضه شــد و درنهایت بــه 3برابر قیمت 
تابلــو توســط ســرمایه گذاری اهداف، 
زیرمجموعه صندوق بازنشســتگی صنعت نفت به بهای کلی 
108.7 هزار میلیارد تومان خریداری شــد. حسین قربان زاده، 
رئیس سازمان خصوصی سازی این مزایده را یک معامله بی سابقه 
و موفقیت بزرگ برای خصوصی سازی لقب داده که بدون لطمه 
زدن به بازار ســرمایه، توانســت کل درآمد دولت از بورس در 

سال 1399 را تأمین کند. 
چهارشنبه هفته قبل از مزایده قیمت هر سهم 611 تومان و روز 
پایانی مزایده قیمت نهایی سهم فروخته شده دولت 1851 تومان 
بود، یعنی بیش از 3برابر. قربــان زاده درباره بزرگ ترین مزایده 
تاریخ ایران می گوید: این مزایده فقــط از حیث ارزش معامله 
بی سابقه نبود، بلکه اصاًل سابقه نداشته یک بلوک 12 درصدی 
که حتی یک صندلی هیات مدیره تلقی نمی شود، 3برابر قیمت 
تابلو فروخته شــود. معاون وزیر اقتصاد افزود: در سال 1399 
دولت با دعوت از مردم برای ســرمایه گذاری در بورس، حدود 
35 هزار میلیارد تومــان تأمین مالی کرد، امــا اکنون همه گله 
دارند مبنی بر اینکه نباید چنین دعوت عامی صورت می گرفت 
و راه های بهتری برای ســرمایه گذاری مردم در بازار ســرمایه 
وجود داشت. اما امسال سازمان خصوصی سازی با یک مزایده 
بلوکی بدون اینکه لطمه ای به بازار ســرمایه بزند، همان حدود 
درآمد ســال 1399 را برای دولت تأمین کرد و ســاالنه حدود 
27 هزار میلیارد تومان دیگر نیز در 4ســال آینده دولت از این 
مزایده، کسب درآمد خواهد کرد. به گفته قربان زاده، نکته دیگر 
اینکه در این مزایده تاریخی هرگز رقابــت صوری نبود و اتفاقاً 

بسیار تنگاتنگ و نفس گیر بود.

عرضه اولیه اوراق سکه
بانک مرکزی عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی را از امروز 
سه شنبه 17آبان در بورس کاالی ایران آغاز می کند. اوراق 
ســکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و همه اشــخاص 
حقیقی می توانند حداکثــر معادل 100ســکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید خریــداری و همچنیــن صندوق های 
ســرمایه گذاری طال بدون محدودیت، نسبت به خرید این 

اوراق اقدام کنند. 
طبق اعالم بانک مرکزی، سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، 
6ماه پس از عرضه اولیه، با تســویه نقدی در سررسید بوده 
و قیمت تســویه نقدی اوراق نیز معــادل میانگین موزون 
قیمت های پایانی تمامی گواهی های ســپرده سکه بانک ها 
و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کاالی ایران در آخرین 
جلسه معامالتی خواهد بود. نکته دیگر اینکه معامالت ثانویه 
اوراق ســکه مرکزی، در بورس کاالی ایران انجام می شود 
و دارندگان اوراق درصورت تمایــل به فروش اوراق زودتر از 
سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس کاالی ایران، 

به قیمت روز به فروش برسانند.
 بانک مرکزی تســویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین 
نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کاالی ایران به 
قیمت روز را متعهد می شود؛ ضمناً اوراق سکه بانک مرکزی 
عالوه بر امکان ســرمایه گذاری در طــال، قابلیت توثیق در 
شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیالت را نیز دارد. به گزارش 
همشهری، همزمان با عرضه اوراق ســکه، رئیس کل بانک 
مرکزی از احتمال صدور مجوز به بخش خصوصی برای ضرب 
سکه با استفاده از طالی آب شده نیز خبر داده که می تواند 
از طریق افزایش حجم ســکه های موجود در بازار، معادالت 
را به تعادل برساند؛ زیرا افزایش عرضه می تواند باعث تخلیه 

حباب قیمت سکه شود.

مهار تورم اولویت اول
  خبر: فتح اهلل بیات، رئیــس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت 
خرید خانوارهــای کارگری، می گوید: خواســته 
کارگران کنترل نرخ تورم و رشــد نقدینگی است و 

دنبال افزایش حقوق نیستند.
  نقد: روال تعیین دستمزد در ایران یک ساله است 
و در ابتدای هرسال، دســتمزد نیروی کار در سال 
جدید براساس دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم و هزینه 
معیشت خانوار کارگری، تعیین و اعمال می شود؛ اما 
در جریان چانه زنی شرکای اجتماعی )دولت، کارفرما 
و کارگر( از یک ســو نرخ تورم انتظاری که همواره 
تفاوت مشــهودی با واقعیت های اقتصــادی دارد، 
جایگزین معیار نرخ تورم مؤثر بر معیشت کارگران 
می شود و از سوی دیگر در تعیین هزینه معیشت نیز 
با مطرح شدن مواردی نظیر مسئولیت های اجتماعی 
دولت و وظیفه حاکمیت برای درمــان، آموزش و 
مســکن کارگران، ارقام غیرواقعی به عنوان ســبد 
معیشت تعیین می شود. نتیجه این چرخه نامتوازن، 
چیزی جز تعیین دستمزد پایین تر از نیاز نیروی کار و 
افزایش شکاف میان مزد و معیشت نیست و نتیجه آن 
نیز در زندگی کارگران و پدیده شاغالن فقیر مشهود 
است. نکته قابل تأمل این است که در دوره های تنش 
اقتصادی، وقتی افســار تورم رها می شود، معیشت 
کارگران خلع سالح اســت و حتی افزایش مزد نیز 
قادر به ترمیم آن نیســت؛ ازاین رو کارگران همواره 
می گویند: فرایند تعیین مزد هرســال برای حفظ 
قدرت خرید اســت و ما ترجیــح می دهیم به جای 
هرگونه افزایش دستمزد، تورم مهار شود و قیمت ها 

به سطوح قبلی بازگردد.

چهره روز

خبر

نقد  خبر

گزارش

عبور موقت از تنش آبی
دولت سیزدهم برای عبور از تنش آبی در شهرها و روســتاهای ایران در حوزه آب شرب و بهداشت 4گام را در قالب 
جهاد آبرسانی تعریف کرده و در دست اجرا دارد. این 4گام شامل مدیریت تنش آبی، اجرای طرح های ویژه آبرسانی، 

اجرای طرح های ویژه فاضالب و آبرسانی به روستاهاست.

پروژه های آبی در شهرها و روستاها1

تعداد پروژه ها
بازسازی و ارتقای تاسیسات آب

کاهش هدر رفت آب شهری
افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب

تامین تانکرهای آبرسانی سیار
تامین مولد های برق اضطراری

حفر و تجهیز چاه ها

1984 پروژه
14 هزار کیلومتر
5 درصد
1.5 میلیون مترمکعب
1005 تانکر
600 مگاوات
1150 حلقه چاه

اجرای طرح های ویژه فاضالب3

تعداد طرح ها
احداث 69 تصفیه خانه فاضالب شهری 

ظرفیت
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب
افزایش شاخص تحت پوشش به

101 طرح

1.7 میلیون مترمکعب در روز
4600 کیلومتر
56.64 درصد

آبرسانی روستایی4

تعداد روستاها
جمعیت تحت پوشش

لوله گذاری
ارتقای سطح پوشش از 82درصد

پیشرفت فیزیکی
اعتبار هزینه شده

10 هزار روستا
4.750.000 نفر
21000 کیلومتر
90 درصد
24 درصد
6800 میلیارد تومان

طرح های ویژه آبرسانی2

تعداد طرح ها
احداث 32 تصفیه خانه آب با ظرفیت 2.65 میلیون مترمکعب در روز

اجرای خطوط انتقال آب به طول 1500 کیلومتر
احداث 550 هزار مترمکعب در روز سامانه نمک زدایی در مناطق اولویت دار

87 طرح

درصد تولید محصوالت کشاورزی در سال 1397-1398 
به تفکیک زراعی و باغی

92درصد کل تولید محصوالت زراعی و باغی ایران آبی است

تولید محصوالت باغی دیم %1

تولید محصوالت 
باغی آبی %22

 تولید محصوالت 
زراعی دیم %7

تولید محصوالت زراعی آبی %70

درصد تحقق اهداف برنامه توسعه در توسعه سامانه آبیاری تحت فشار
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