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سرمایهگذاری در گرو اراده مسئوالن

یادداشت

ســخن گفتــن در بــاب ضــرورت و اهمیــت
ســرمایهگذاری در کشور مســتلزم در نظر گرفتن
چنــد مقولــه اســت  .نخســت بایــد بــه کاهــش
بیســابقه قیمــت نفــت و کاهــش قابــل توجــه
مهدی علیپور
درآمدهای صادراتی اشــاره کرد که از پیامدهای
عضوهیأترئیسه
کنندگان اقتصادی شــیوع کرونا است و گریزی از آن نبود.
اتحادیهصادر
از سوی دیگر مشکل ما در فروش نفت که به تبع
کاالهایصنعتی
و معدنی
تحریمها حاصل شده و کاهش قیمت آن سبب
شــده ســهم کشــور از درآمدهــای نفتــی کاهش
یابد .در چنین شــرایطی چارهای جز استقبال از ســرمایهگذار خارجی وجود
نــدارد .بایــد حضور ســرمایهگذاری که ارز خارجی وارد میکنــد و همزمان با
آن تکنولــوژی و صنعــت را هم به کشــور میآورد ،غنیمت دانســت که البته
الزمه حضور ســرمایهگذار خارجی رعایت و لحاظ موارد زیر اســت :نخست
آنکه آنچه موجب آرامش حضور سرمایهگذار خارجی میشود را مهیا کنیم
کــه یکی از مهمتریــن آنها ایجاد شــرایط با ثبات اقتصادی اســت .بهعنوان
مثال نوســانات گســترده قیمت ارز امکان برنامهریزی را هم از ســرمایهگذار
داخلــی و هــم خارجــی ســلب میکنــد .در واقــع بیبرنامگــی کار را متوقف
میکند.موضــوع بعدی بوروکراســی اداری اســت .تأســیس یک شــرکت در
کشوری مانند عمان حداکثر  6روز زمان میبرد .نکته قابل توجه آنکه تمام
فرمهــای اداری و درگاههــای اینترنتی در این کشــور عالوه بــر زبان عربی به
زبان انگلیســی هم وجود دارد و در برخی موارد زبان انگلیســی پیشــتاز هم
هســت.در حالی کــه یکــی از چالشهای بــزرگ ســرمایهگذاران خارجی در
ایران این اســت که اداره ثبت شــرکتها هیچ فرمی به زبان انگلیسی ندارد
و آنهــا نمیداننــد در حال امضای چه اطالعاتی هســتند .اجــرای این موارد
اصالً پیچیده نیســت و رفع آن فقط به ســازماندهی احتیاج دارد .این یعنی
ضرورت دارد که بوروکراسیهای اداری به حداقل برسد .تحقق این مهم هم
نیازی به شروع از نقطه ابتدایی ندارد و نیازی نیست ما مجدد چرخ را ابداع
کنیم .تجربه موفق ســایر کشــورها بویژه همین کشورهای همسایه خودمان
در اجرای دولت الکترونیک میتواند الگوی مناسبی برای پیادهسازی آن در
کشور باشد.
در همین راســتا کشــور از حضور متخصصان و نخبگان میتواند بهرهمند
شــود .در واقع تسهیل روند کســب و کار جز عزم و اراده جدی مسئوالن برای
اجرا به امور پیچیده دیگری احتیاج ندارد .در مجموع باید گفت اگر شــرایط
بهگونــهای باشــد کــه ســرمایهگذار داخلــی ترغیــب بــه فعالیت شــود قطعاً
میتوان نسبت به حضور سرمایهگذاری خارجی هم امیدوار بود.

افزایش  ۱۵۰درصدی مسافران اتوبوسها

خبرخوان

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعالم کرد :ضریب اشغال
ی اتوبوسهــای بین شــهری حــدود  ۱۵۰درصد بیشــتر از هفتهها و
صندلــ 
ماههای گذشــته شده اما این میزان همچنان از میانگین همیشگی در ایام
معمولی سال کمتر است.
عبدالهاشــم حسننیا اظهار کرد :هماکنون شــاهد رونق اقتصاد بخش
حمل و نقل جادهای بویژه در حوزه مســافری هستیم و این نشان میدهد
کــه مــردم اعتمــاد دارنــد و میداننــد در ایــن بخــش همــه پروتکلهــای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی رعایت میشود /.ایسنا
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مدیرعامل آبفای تهران از افزایش  20درصدی سرانه مصرف آب شهروندان تهرانی خبر داد

مصرف آب تهران در وضعیت هشدار
عطیه لباف
خبرنگار

ســرانه مصــرف آب تهرانیها بازهــم افزایش
یافت .بهطوری که امســال هنوز به پیک (اوج)
مصــرف آب در پایتخت کشــور نرســیدهایم اما
تــا همین لحظــه بــا  20درصد رشــد مصرف و
همینطــور ســرانه مصــرف مواجهیــم و ایــن
موضــوع باعــث شــده کــه تهــران در وضعیت
نارنجی قرار بگیرد .وضعیتی که نشان میدهد
میزان تولید و مصرف آب در نقطه سر به سری
است.
مدیرعامــل آب و فاضالب تهــران در حالی
ایــن مســأله را در گفتوگــو بــا «ایــران» عنوان
میکند که کارشناسان باور دارند رفتار مصرفی
تهرانیهــا دربــاره آب باید تغییر کنــد و در این
شــهر میانگین مصــرف باالتــر از میانگینهای
استاندارد و الگوهای مصرف آب است.
محمدرضــا بختیــاری ،مدیرعامــل آبفــای
تهــران توضیــح میدهــد :همزمانــی شــیوع
ویروس کرونا و گرم شــدن دمای هوا فشار را بر
شبکه آب تهران و تصفیه خانهها افزایش داده
اســت .اکنون شــبانه روزی در حال کار هســتیم
و ادامــه این روند تهران را در وضعیت ســخت
قــرار خواهــد داد .تاکنــون افت فشــار بر شــبکه
اعمال نشــده اما اگر مشــترکان مصرف خود را
اصالح نکنند شاید مجبور به این کار شویم.
ëëرکورد زودهنگام مصرف آب تهران
بختیــاری با اشــاره به اینکه مصــرف آب در
شــهر تهران در روز شــنبه هفته جاری از مرز 3
میلیون و  600هزار متر مکعب در روز گذشت،
میگویــد :امســال  20روز زودتر بهروزهای پیک
مصــرف رســیدهایم .هرچنــد کــه از اســفندماه
 1398مصــرف بــا  25درصــد افزایش نســبت
بهمدت مشــابه ســال قبل مواجه بــوده و از آن
زمــان ارقــام باالتر از  3میلیــون متر مکعب در
روز بوده است.
او با اشــاره به غافلگیری صنعت آب تهران
از اســفند  ،98ادامه میدهــد :وضعیت تأمین
آب تهران سخت شده است .شنبه هفته جاری
مصرف آب شهر تهران از  3میلیون و  600هزار

متر مکعب در روز عبور کرد .این درحالی است
کــه اوج مصــرف آب در شــهر تهــران در ســال
 1398حــدود  3و نیــم میلیــون مترمکعب در
روز  28تیرماه بود.
بهگفتــه بختیــاری مصــرف روز شــنبه
10خــرداد ،حــدود  600هزار متــر مکعب باالتر
از مدت مشــابه ســال قبل اســت .مصارف این
روزهای آب تهران به رقم بیســابقهای رسیده
که کسی انتظار آن را نداشته است.
مدیرعامل آبفای تهران با اشاره به رشد 20
درصــدی مصرف میگوید :ســاالنه بین  2.5تا
 4درصد رشــد مصــرف آب در تهران داشــتیم
کــه متناســب با رشــد جمعیت بود اما امســال
وضعیت خاص است و اگر مردم مصرف خود
را مدیریت نکنند ،مجبور به کاهش فشار شبکه
خواهیم شد.
ëëباید جیرهبندی میکردیم؛ اما...
تهــران در یــک قدمــی جیرهبنــدی آب بود
امــا مدیرعامل آبفــای تهــران میگوید :بخش
اول تصفیــه خانــه ششــم بــا همت همــکاران
مــا در وزارت نیــرو خردادماه امســال وارد مدار
میشــود .اگــر ایــن تصفیــه خانــه وارد مــدار
نمیشــد ،مجبــور بودیم در تهــران جیرهبندی
اعمال کنیم.
بهگفتــه بختیاری ظرفیت تولیــد آب تهران
حــدود  3میلیــون و  800هــزار متــر مکعب در
روز اســت و تــا تیرمــاه ایــن رقــم بــه  4میلیون
مترمکعب در روز خواهد رسید.
ëëکیفیت آب تهران خط قرمز ماست
اگرچه تهران یکی از باکیفیتترین آبهای
جهــان را دارد امــا مدیرعامــل آبفــای تهــران
تأکیــد میکنــد :کیفیــت آب تهران خــط قرمز
ماســت .از مــردم میخواهیــم کــه بــا درســت
مصــرف کردن همــراه ما در تحقــق این هدف
شوند .االن نسبت استفاده از آبهای سطحی
بــه آبهــای زیرزمینــی  70بــه  30اســت و در
برخــی از روزهــا اســتفاده از آبهــای ســطحی
بــه  75درصد نیز میرســد .اگر مردم درســت
مصرف کنند ،کیفیت آب در تابستان نیز عالی
خواهد ماند.

نگاه

یک راهکار ساده برای کاهش مصرف آب

در تهران ســه میلیــون کولر آبی داریم که در شــبانهروز حــدود  150تا 450
لیتــر مصــرف آب دارد .اگر با
یک اقدام ســاده برای کولرها
ســایبان نصــب کنیــم؛ میزان
مصرف تا  100متر مکعب در
شبانهروز پایین میآید اما اگر
توجــه نکنیم این رقم به 450
لیتر در شبان ه روز میرسد .این
اعداد بخش قابــل توجهی از
مصــرف آب شــرب تهــران را
در برمیگیرد .آبی با کیفیت،
محــدود و مناســب شــرب که
بــا اندکــی دقــت میتوانیم از
هدررفت آن جلوگیری کنیم.
ëëتهران امسال رکورد بدمصرفی را میزند
ســال گذشــته تهــران حــدود یــک میلیــارد و
70میلیون متر مکعب آب مصرف کرد .بختیاری
با اشــاره به این موضوع میگوید :احتماالً امسال
مصرف به یک میلیارد و 300میلیون متر مکعب
در روز نزدیک خواهد شد.

او میــزان احتمالــی افزایــش  200میلیــون
مترمکعبی مصرف در سالجاری را برابر با سد
کرج میداند که اتفاقــی خطرناک برای تهران
اســت .تهران یکی از اســتانهای کــم آب ایران
به شــمار مــیرود .امــا در همین حال در ســال
 1398میانگیــن مصــرف آب در بخش خانگی

در ســطح کشــور  ۱۵۵لیتــر بــرای هــر نفــر و در
شــهر تهران  ۱۸۰لیتر برای هر نفر بود .اکنون با
افزایش  20درصدی این رقم میتوان گفت که
تهران یکی از اســتانهای کم آب اما پرمصرف
ایران است.
در یــک نگاه کلــی 25 ،درصد آب کشــور که
حــدود یک میلیــارد و  400میلیون متر مکعب
است در استان تهران تولید و مصرف میشود.
امســال وضعیت بیشــتر حجــم ذخایر ســدها
عالی اســت و حجــم آبهای زیرزمینــی که در
مدار هستند ،مدیریتشــده و حسابشده اند؛
امــا اگــر مدیریت مصــرف انجام نشــود ،منابع
آبــی ســالهای بعــد را نیز پیش خــور خواهیم
کرد.
ëëمصارف شرب و بهداشت بدون خط قرمز
بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه
شــرایط بهداشتی و مراقبتی نسبت به ویروس
کرونــا ،منظــور از مدیریــت مصــرف ،کاهــش
آن در بخــش شــرب و بهداشــتی نیســت،
توضیــح میدهــد :از مردم خواهــش میکنیم
کــه مصــارف غیر ضــرور خــود مانند پــر کردن
اســتخرها ،شستوشــوی حیــاط و پارکینگها،
آبیــاری در ســاعات میانی روز را حــذف کنند و
بــا ســرویس کولرهــای آبــی و نصب ســایهبان
مصرف آب خود را کاهش دهند.
او ادامــه میدهــد :البتــه در ایــن افزایــش
مصــرف عــاوه بــر افزایــش دمــا ،وضعیــت
کرونایی بســیار اثرگــذار بوده اســت .از اینرو از
مــردم خواهش میکنیم هنگام شستوشــوی
 20ثانیــهای دســت ،تمــام مــدت آب رابــاز
نگذارنــد و تنهــا هنگام آبکشــی شــیر آب را باز
کنند .قطعاً همین نکته به ظاهر ســاده ،کمک
بسیار بزرگی به کاهش مصرف آب خواهد کرد.
بختیــاری در پایان با اشــاره به فعالیتهای
شبانه روزی همکاران خود ،از تمام مردم کشور
میخواهــد کــه بــرای جلوگیــری از افت فشــار،
جیرهبنــدی و همینطــور جلوگیــری ازجریمه
شــدن مشــترکان در قبــوض خــود ،مصــرف را
بــا راهکارهای ســاده مدیریت کنند تا تابســتان
 1399بدون دغدغه سپری شود.

