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قرارداد طرح توسعه میدانهای
پارسی و پرنج امضا شد

هشدار وزیر نیرو نسبت به ناکام
ماندن موافقتنامه اوراسیا

درآمدزایی  6میلیارد دالری
با 121میلیون بشکه نفت جدید

میگوینــد هــر کســی کــه آب
تهران را میخورد ،از این شهر
دیگرنمیرود.اینجملهاشاره
به فــردی دارد که بــه هر دلیلی
به تهــران مهاجــرت میکند و
دیگر به دالیــل اقتصادی و غیر
اقتصادیازاینشهربهموطن
خــود برنمیگــردد .گزارشــگر
ایران خبــر میدهد که با توجه
بــه پروژههایی که طی  5ســال
آینده در حــوزه آب و فاضالب
در پایتخــت اجــرا میشــود
سیستم آبرســانی تهران دیگر
دومــی ندارد غیــر از نمونه اول
آن کــه همــان توکیــو اســت.

هیچی آب تهران نمیشه

در صفحات بعدی بخوانید

 ...داستان تیتر

دردمان را درمان کنیم

«عملیات بازار باز»چگونه تورم را مهار میکند؟
توگو با سید بهاالدین حسینی هاشمی
در گف 

غول نقدینگی حبس
در چراغ عملیات باز

عملیات بازار باز از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی
در کشــورهای توســعهیافته و در حال توســعه برای
اعمــال سیاســتگذاری پولــی و اثرگــذاری بر حجم و
عرضه پول اســت که میتواند روی نــرخ بهره ،نرخ
تورم و نرخ ارز و در کل رفتار بانکهای تجاری تأثیر بسیار فراوانی داشته
باشد .این ابزار پولی که بهگواه تحلیلگران ابزار مشترکی میان بازار پول و
بازار سرمایه است ،به تازگی مورد استفاده قرار گرفته است .در خصوص
چرایــی و کاربســت آن با ســید بهاالدین حســینی هاشــمی ،کارشــناس
توگویی انجام شــده اســت که به زبان ساده آن
ارشــد بازارهای پولی گف 
را تشــریح کنــد .مدیرعامل اســبق بانک صــادرات در این گفت و شــنود
از کارکردهــای ویــژه این ابــزار پولی در مدیریت نرخ تــورم و ارز میگوید.
هاشــمی ضمن تأکید بر اســتفاده از این ابزار ،معتقد است که بهدالیلی
زمان مناسب برای استفاده از عملیات بازار باز نیست.
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درصد

ایران

چشمانداز  5ساله آب و فاضالب تهران

تهران،توکیومیشود؟
عطیه لباف
خبرنگار

«بعــد از توکیو مثل تهران نداریم .کارهایی که
االن روی آب پایتخت در حال انجام است5 ،
ســال دیگر تهــران را هم رده توکیــو و پایتخت
دوم جهــان از نظــر سیســتم آب و فاضــاب
میکنــد ».ایــن جملــه را مدیرعامــل شــرکت

آب و فاضالب اســتان تهــران میگوید .اگرچه
انتقاداتــی بــه فاضــاب جــاری در رودهــای
تهــران و ســفرههای آب جنــوب شــهر وارد
میشــود؛ اما محمدرضا بختیاری اعتقاد دارد
که تهران جــزو پایتختهای خوب دنیا از نظر
تأمین آب و تصفیه فاضالب است .اما چگونه
وضعیــت آب و فاضالب تهــران میخواهد از

وضعیت خوب به کم نظیر تبدیل شود؟
 ëëتهرانومعضلفاضالب
در حــال حاضــر ،بخشــی از فاضــاب تهــران
تصفیــه و بخشــی از آن هــم وارد آبخوانهــا
میشود .اما هر مترمکعب از این فاضالبی که
بدون تصفیه به سفرههای آب زیرزمینی نفوذ
میکند ،بسته به نوع غلظتی که دارد 8 ،تا 15

مترمکعب آب سالم را آلوده میکند.
ایــن مســأله منابــع محــدود آب در دشــت
ممنوعــه تهــران را از آنچه هســت ،محدودتر
میکنــد .بــه همیــن خاطــر ،پرونــدهاش در
بســیاری از پایتختهای توســعه یافته جهان
ســال هاست که بســته شــده اما در کشورهای
در حــال توســعه هنــوز کارهــای زیــادی برای

حل این معضل زیست محیطی باقی مانده
اســت .مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان تهران میگویــد که تا  5ســال دیگر در
تهــران نیــز فرآیند اتصال و ســاخت شــبکه و
تصفیه خانههای فاضالب به اتمام میرسد.
ادامه در صفحه 8

حداقل عیدی کارگران چقدر است؟

روند افزایشی
حداقل عیدی
کارگران

هرسالهحداقلوحداکثرعیدیکارگراناعالممیشودکه
اینعیدیدرحقوقبهمنیااسفندماه دربرخیازبنگاهها
پرداختمیشود.دادهنمایامروزایراننشانمیدهدکه
حداقلعیدیکارگراندر 3سالگذشتهازروندروبهرشدی
برخورداربودهبهگونهایکهروندرشدآنازسال 1396درسطح
 14درصدبه 36درصددرسالجاریرسیدهاست.بهبیانیدیگر
مبلغحداقلعیدیکارگرانطی 3سالازرقمیکمیلیونو
 859هزارتومانبهرقم 3میلیونو 34هزارتومانرسیدهاست.
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