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 کاهش ۹۰ درصدی تقاضای 
کیف مدرسه در آستانه اول مهر

رئیــس اتحادیــه 
سراجان تهران از کاهش 
بیش از ۹۰ درصدی تقاضا 
در این صنــف خبر داد و 
گفت که صادرات کیف 
نیاز به حمایت دارد. به گزارش ایسنا، سید محمود 
موســوی، با بیان اینکه طی دو ســال گذشــته با 
توقف ســفرهای زیارتی، عروسی ها و مهمانی ها و 
همچنین رواج آموزش مجازی، آسیب سختی به 
این صنف وارد شد، اظهار کرد: در چنین شرایطی 
تقاضا نه تنها برای کیف مدرسه بلکه برای کیف های 
زنانه، چمدان و امثال آن نیز کاهش یافته اســت.  
وی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز 
گفت: در نتیجه مجموع این شرایط خیلی از افراد 
صنف سراجان ورشکست شدند و دولت هم هیچ 
حمایتی از ما نکرد. برای مثال در بخش مالیات نه 
تنها صنوف آسیب دیده معاف نشدند بلکه مالیات 

افزایش هم یافت.
    

تورم ایران شش برابر تورم عراق!
اتاق بازرگانــی تهران در گزارشــی اعالم کرد: 
بررسی ها نشــان می دهد که ایران در تیر ماه بیش 
از ۴۳ درصد تورم داشــته و تنها آرژانتین در میان 
اقتصادهای منتخب با تورم ۵۱ درصدی عملکرد 
بدتری از ایران به ثبت رســانده است. در طول این 
مدت، تورم ترکیــه ۱۹ درصد، برزیــل ۹ درصد، 
پاکســتان ۸.۴ درصد، عراق ۷.۴ درصد و روســیه 
۶.۵ درصد بوده است. تورم عربستان سعودی ۰.۴ 
درصد و چین یک درصد بوده است. به این ترتیب 
تورم ایران در این مدت ۵.۹ برابــر عراق و ۲.۳ برابر 

ترکیه بوده است.
    

دستور بررسی مجدد محدودیت 
تراکنش های کارت به کارت

در شرایطی که سقف 
جدید کارت بــه کارت 
واریــزی موجب نگرانی 
عده زیــادی از مــردم و 
کسب وکارها شده است، 
رئیس کل بانک دستور بررسی مجدد محدودیت 
تراکنش های کارت به کارت را صادر کرده اســت. 
بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو اخبار منتشر شده در 
خصوص محدودیت تراکنش های واریز به کارت، به 
اطالع می رساند، این محدودیت تاکنون توسط هیچ 
بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل 
بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب وکارهای 
خرد،  مقرر شد این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار 
گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود 

که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.
    

 مخالفت شورای نگهبان 
با واردات خودرو

تجارت نیوز- آزادســازی واردات خودرو به 
در بسته شــورای نگهبان خورد و دوباره به مجلس 
برگشت. قرار است مجلس ابهامات شورای نگهبان 
درباره این مصوبه را بررسی و اصالح کند. اما ایرادات 
شــورای نگهبان به طرح آزادسازی واردات خودرو 
چیست؟ آنگونه که سخنگوی شورای نگهبان گفته 
مصوبه مجلس درباره آزادســازی واردات خودرو 
دارای چند ابهام اســت. یکی ابهام درباره واردات 
بدون ارز خودرو و دیگری مغایرت های این مصوبه 
سیاســت های حمایت از تولید و سرمایه ایرانی. به 
گفته هادی طحان یکی از ایرادات شورای نگهبان 
به آزادسازی واردات خودرو، درباره ماده ۴ این طرح 
بوده. یعنی تعرفــه واردات خودروهای هیبریدی 
که البته مجلس این ماده را اصــالح کرد. ایراد دوم 
درباره نحوه انتقال ارز بود و شورای نگهبان از مجلس 
خواسته نحوه واردات خودرو بدون انتقال ارز دقیق و 

شفاف بیان شود.
    

قیمت هر کیلو سبوس تا پایان سال 
۱۴۰۰ تومان تثبیت شد

 ایرنا - وزیــر جهاد 
کشــاورزی با اشــاره به 
مصوبــه کارگروه تنظیم 
بازار برای قیمت سبوس، 
گفت: قیمت هر کیلوگرم 
سبوس طبق مصوبه تنظیم بازار تا پایان امسال همان 
یک هزار و ۴۰۰ تومان باقی می ماند. »ســیدجواد 
ساداتی نژاد« که در محل نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شد، درباره کاهش تولید گندم در کشور 
در جمع خبرنگاران افزود: امسال به دلیل خشکسالی، 
تولید گندم طبق پیش بینی نبوده به طوری که اکنون 
بیش از ۴.۵میلیون تن گندم خریداری شده است و 

نیاز مازاد بر این میزان، وارد خواهد شد. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 انتشار گزارش زیان دهی بانک ملی 
موجی از واکنش ها را میان رسانه ها و 
کاربران فضای مجازی برانگیخته است.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در 
توئیتی از تصمیم خود برای شفاف سازی 
وضعیت بنگاه های دولتی پرده برداشت 
و چراغ اول را با بانک ملی روشــن کرد. 
گزارشی تکان دهنده که نشان می داد 
بانک ملی زیانی به ســنگینی ۶۷ هزار 

میلیارد تومان به بار آورده است.
زیان بانک ملی معادل ۷۳ درصد 

سرمایه اش!
صورت هــای مالــی تلفیقــی 
حسابرسی نشده ســال ۱۳۹۹ بانک 
ملی نشان می دهد، این بانک در پایان 
سال گذشته ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد 
تومان سپرده سرمایه گذاری مدت دار 
و ۱۵۸ هــزار و ۳۳۴ میلیــارد تومان 
سپرده جاری و پس انداز قرض الحسنه 

داشته است.
مجموع مانده تســهیالت اعطایی 
این بانک هم به عدد ۲۷۲ هزار و ۹۸۲ 
میلیارد تومان رسیده است. همچنین 
۶۵ هــزار و ۵۲۳ میلیــارد تومان به 

ســرفصل مطالبــات از دولت منتقل 
شده است.

۵۹ هــزار و ۷۳۶ میلیــارد تومان 
موجودی نقد بانک ملــی و ۷۴ هزار و 
۳۲۲ میلیارد تومان هم مطالبات بانک 
از بانک ها و موسسات اعتباری است. این 
سرفصل در واقع منابعی است که بانک 
در قالب بازار بین بانکی به سایر بانک ها 

قرض داده است.
این موضوع در حالــی رخ می دهد 
که ســرمایه بانک ملی در سال ۹۹ با 
تجدید ارزیابی دارایی ها از عدد ۱۹ هزار 
و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و۲۹۲ 
میلیارد تومان رسیده که باالترین رقم 
سرمایه ثبت شده در بین کل بانک های 

کشور است.
با وجود رشد ۳۶۴ درصدی سرمایه 
بانک ملی، این بانک بــا ثبت زیان ۶۷ 
هزار و ۵۲۳ میلیــارد تومانی، در واقع 
حاال زیان انباشته ای معادل ۷۳ درصد 
از ســرمایهاش را به ثبت رســانده و 
این بانک مشــمول ماده ۱۴۱ قانون 
تجارت می شــود. قانونی که در واقع از 

ورشکستگی بانک ملی حکایت دارد.
بانک ملی سودده است!

هرچند که بانک ملی زیــر بار این 

گزارش نرفت و دیروز در گزارشی که به 
رسانه ها داده، نوشت که گروه بانک ملی 
در سال ۹۹ در حالی سال مالی خود را با 

سود به پایان رسانده است.
مدیران این بانک گزارش منتشــر 
شده را اظهارنظر سطحی و با نگاه انتزاعی 
به ورشکستگی، توصیف کرده و گفته اند 
که این گزارش به اســتناد برخی اقالم 
صورت مالی بانک ملــی، به طور قطع 
غیرحرفه ای  صورت پذیرفته اســت و 
مطابق ماده های ۳۹ و ۴۰ قانون پولی 
و بانکی کشــور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ 

در صورت ســلب یا مخاطره در قدرت 
پرداخت بانک  و قبل از ورشکســتگی 
که آن هم مستلزم استعالم نظر بانک 
مرکزی اســت و البته توانایی بانک در 
ایفای تعهــدات و پرداخت های جاری  
مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی ها 
بوده و بانک ملی چه به لحاظ اصل تمکن 
ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت 
به بدهــی )دو نظریه رایــج در مبنای 
توقف و ورشکســتگی( به هیچ عنوان 
متوقف از پرداخت شناخته نمی شود. 
متولیان این بانک در ادامه توضیحات 
خود نوشته اند که با نگاهی کارشناسی 
و منصفانه در مقایســه عملکرد سال 
مالی ۱۳۹۹ با سال قبل نتایج آن کامال 
مشهود است به طوری که صرفا بهبود 
۵۸ درصدی عملکرد مالی ) سود و زیانی 
( و کاهش ۱۵ درصدی  نســبت سود 
پرداختی )هزینه عملیاتی( به درآمد 
مشاع که نشان از سود دهی عملیاتی 
بانک ملی ایــران دارد و البته در ادامه 
گفته اند که بانک ملی در مسیر کاهش 
زیان قرار گرفته اســت و به گزارشــی 
خالصه و تیتروار در همین زمینه اشاره 

کرده که در ادامه می آید:
- کاهش ۵۸درصدی زیان ســال 

۱۳۹۹نسبت به سال ۱۳۹۸
- افزایش۴۹درصدی درآمدها در 

سال ۱۳۹۹
-  کاهش ۱۶درصدی قیمت تمام 

شده پول
- افزایــش ۴ درصدی نــرخ موثر 

تسهیالت
NPL کاهش ۱۷درصدی  -

- بهبود۴۰درصــدی نرخ کفایت 
سرمایه

- سودآوری۲۷۰۰میلیارد ریالی در 
گروه بانک ملی

مسببان زیاندهی بانک ملی را 
معرفی کنید

بــا وجــود آن بــه دلیــل آن که 
صورت های مالی منتشر شده بر اساس 
اســتانداردهای بورس حسابرســی 
نشده اند، ادعای مدیران بانک ملی هم 
چندان قابل استناد نیست و همچنان 

موجی از واکنش ها نسبت به این موضوع 
وجود دارد. در همیــن زمینه عباس 
عبدی، در یادداشــتی بــرای روزنامه 
اعتماد نوشته اســت که شفاف سازی 
بدون معرفی مقصــران این وضعیت و 

محاکمه آنها چه فایدهای دارد؟ 
مقصر زیان دهی بانک ملی چه 

کسی است؟
احسان راکعی، کارشناس بانکی در 
این زمینه توضیح داده است: متأسفانه 
چنین شاخص های ضعیفی از چنین 
بانک بزرگی که سهم بسیار زیادی را در 
حجم سپرده و تسهیالت سیستم بانکی 
کشور داراست، نشان دهنده وخامت 

اوضاع در سیستم پولی کشور است.
او  در پاســخ به این پرسش که چه 
عواملی چنین زیان انباشته سنگینی 
در این بانک شده اســت، به مهر گفته 
اســت: ابتدا باید عرض کنــم که بهتر 
بود در کنار انتشــار صورت های مالی، 
گزارش حسابرس مستقل هم در جهت 
شفافیت هر بیشــتر منتشر می شد تا 
بتوان نظر دقیق تری را در این خصوص 
عنوان کرد. اما علیرغــم اینکه امکان 
دسترسی به صورت های مالی سال های 
قبل بانک وجود ندارد تا بتوان، دقیق تر 
علت زیان ده شــدن بانک را جویا شد، 
ولی همین بررسی بر روی صورت مالی 
یکسال اخیر بانک حکایت از منفی بودن 
حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی 
در کسب درآمد تسهیالت ناکام بوده 
است. بررسی مطالبات بانک از دولت و 
تسهیالت اعطایی به اشخاص دولتی و 
غیردولتی حاکی از آن است که چیزی 
در حدود ۹۵ درصــد مطالبات بانک از 
دولت غیر جاری است، و می توان بخش 
عمده ای از علت حاشــیه سود منفی 
بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت 
دانست و استقراض اینچنینی دولت از 
بانک ملی و عدم برگشــت آن، موجب 
استقراض از بانک مرکزی و همچنین 
تحمیل هزینه مالی زیــاد به بانک در 

مقایسه با سال ۱۳۹۸ شده است.
راکعی ادامــه داد: البته نســبت 
مطالبات غیرجاری بانک به اشخاص 

دولتی و غیردولتــی چیزی بین ۲ تا ۵ 
درصد است که پایین بودن این نسبت را 
یا می توان واقعاً به دلیل وصول مطالبات 

غیر جاری دانست و یا امهال مطالبات.
راکعی همچنین توضیح داده است: 
بانک ملی علیرغم رشــد درآمدهای 
کارمزدی و سرمایهگذاری و همچنین 
شناسایی سود ناشی از تسعیر مبادالت 
ارزی، با این وجود نتوانســته سودی 
شناسایی کند که علت آن کامالً به عدم 
کسب سود تســهیالت و عدم وصول 
مطالبات از دولت و تحمیل هزینه مالی 
باال به بانک بازمی گردد. بنابراین می توان 
یکی از معضالت و مشکالت بانک های 
کشور، علی الخصوص بانک های دولتی 
را در کنار تسهیالت تکلیفی، مطالبات از 
دولت که عمدتاً دلیل آن کسری بودجه 

دولت است، دانست.
 این کارشــناس ارشد بانکی اضافه 
کرد: بنابراین تا زمانی که دولت بدهی 
خود را به بانک هــای دولتی همچون 
ملی پرداخت نکند و کســری بودجه 
خود را با چاپ پول و استقراض از بانک 
ملی و امثال آن بخواهد جبران کند، در 
وضعیت این بانک ها بهبودی حاصل 
نخواهد شــد و زیان آنها هرروز بیشتر 
و سنگین تر خواهد شــد. به گفته وی 
بنابراین الزم است دولت برای کاهش 
حجم زیان انباشته چنین بانک هایی 
اقدام کند و در کنــار طرح اصالح نظام 

بانکی این موارد را مدنظر داشته باشد.

شرایط بانک ملی حاکی از وخامت اوضاع در سیستم پولی است

زیان دهی بزرگترین بانک ایران  در هاله ای از ابهام

مدیران بانک ملی گزارش 
منتشر شده مبنی بر 

زیان انباشت این بانک را 
اظهارنظر سطحی و با نگاه 
انتزاعی به ورشکستگی، 

توصیف کرده و گفته اند 
که این گزارش به استناد 
برخی اقالم صورت مالی 

بانک ملی، به طور قطع 
غیرحرفه ای تنظیم شده 

است

احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد در توئیتی از تصمیم 

خود برای شفاف سازی 
وضعیت بنگاه های دولتی 
پرده برداشت و چراغ اول 
را با بانک ملی روشن کرد. 
گزارشی تکان دهنده که 

نشان می داد بانک ملی 
زیانی به سنگینی ۶۷ هزار 
میلیارد تومان به بار آورده 

است

رییس سازمان توسعه تجارت از آغاز فرایند ایفای تعهدات 
ریالی صادرکنندگان به عراق و افغانستان خبر داد.

به گزارش ایســنا، از ابتدای ســال ۱۳۹۷ و همزمان با 
آغاز تحریم هــای جدید آمریکا، دولت اعــالم کرد که برای 
تضمین تامین ارز موردنیاز کشور، صادرکنندگان غیرنفتی 
موظفند در قالب تعهــد ارزی، بخشــی از درآمد حاصل از 
فروش محصوالت خود در بازارهای بین المللی را به کشــور 

بازگردانند.
بخش مهمی از این تعهد در سامانه نیما انجام می شود که 
در آن واردکنندگان نسبت به خرید ارز صادرکنندگان اقدام 

کرده و فرایند را زیرنظر بانک مرکزی نهایی می کنند.
در سال های گذشته بارها میان بخش خصوصی و بانک 

مرکزی بر سر نحوه ایفای این تعهد اختالف نظر به وجود آمد. 
یکی از اصلی ترین این چالش هــا مربوط به مجوز واردات در 
ازای صادرات بود که اجرای آن چند بار از ســوی دولت آغاز 

و دوباره متوقف شد.
در کنــار آن، برخــی صادرکنندگان 

نیز شــرایط خاصی داشتند. با توجه 
بــه تحریم هــای بانکی عــده ای از 
صادرکنندگان اعالم کردند که امکان 
بازگشــت ارز در زمــان اعالمی را 
ندارند و همیــن موضوع به ابطال 
برخــی کارت هــای بازرگانی و 
حتی پیگیری قضایی منجر شد.

در کنار آن، برخی صادرکنندگان به دو کشــور عراق و 
افغانستان، صادرات خود را به شکل ریالی انجام داده بودند و 
از این رو امکان بازگشت ارز از این محل برایشان وجود نداشت. 
در ماه های گذشته بارها خبرهایی از صدور مجوز برای ایفای 
تعهدات ریالی آنها مطرح شــده بود اما حاال رییس سازمان 
توسعه تجارت رسما اعالم کرده که این فرایند آغاز شده است.
علی رضا پیمان پاک با اشــاره به مفاد بســته سیاستی 
برگشــت ارز حاصل از صادرات ســال های 
۱۴۰۰-۱۳۹۷در خصوص ایفای تعهدات 
فروش ریالی به ســایر کشــورها در بازه 
زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مردادماه 
ســال ۱۳۹۷ اظهار کرد: بر اساس 
فراخوان هــای انجام شــده تعداد 
۳۲۲صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و 
مدارک مربوط به فروش ریالی به کشــورهای 

عراق و افغانســتان شــامل ۷۳۴۱پروانه صادراتی به ارزش 
حدود ۴۰۰میلیون یورو اقدام کرده اند که پس از بررسی در 
کمیته اقدام ارزی نسبت به تایید یا عدم تایید فروش ریالی و 

در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می شود.  
وی افــزود: تعــداد پروانه هــای صادراتــی متعلق به 
صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی 
متعلق به یک صادرکننده ۶۷۳کوتاژ و به ارزش ۵۲میلیون 
یورو بوده است.  از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان 
نیز بیشــترین پروانه صادراتــی در این بخــش، متعلق به 
صادرکنندگان اســتان تهران با۲۰۳۹پروانــه صادراتی به 
ارزشــی معادل  ۱۱۲میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق 
به استان خراسان جنوبی با ۲کوتاژ و به ارزش ۲۲هزار یورو 
است. تعداد ۴۵۳۷پروانه صادراتی به ارزش ۲۰۱میلیون یورو 
متعلق به واحدهای تولیدی و ۲۸۰۴پروانه صادراتی به ارزش 
۸۶میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است.  

اعالم گشایش جدید در صادرات به عراق و افغانستان

خبر

عضو هیئت مدیره فدراســیون صنعت آب 
گفت: در خاورمیانه کشورهایی داریم که سرانه 
آب بســیار پایین تری از ما دارنــد اما به لحاظ 
کشاورزی بســیار موفق تر و جلوترند، این فقط 
در سایه مدیریت منابع آبی است، اما ما با کشت 
نیشکر و برنج در خوزستان منابع آبی استان را به 
یغما برده و با بحران ســازگاری با کم آبی مواجه 

شده ایم.
رضا حاجی کریم در گفت وگو با ایلنا افزود: اگر 
بخواهیم به هر روشی به شهری مثل سیستان  و 
بلوچستان که سابقه کم آبی دارد، آب ببریم اما 
سیاست گذاری نشود که با این آب چه صنایعی 
توسعه پیدا کند، الگوی ایجاد شغل چگونه باشد و 
جمعیت از آن چگونه استفاده کند، در چنبره ای 
گرفتار می شویم که همه آب خلیج فارس را هم 

شیرین کنیم، فایده ندارد.
وی ادامه داد: ما سراغ تولید فوالد و محصوالت 
آب بر رفته ایــم و امروز با بی آبی شــدید مواجه 
شــدیم، پس صرفا نمی توانیم تغییرات اقلیمی 
را در بی آبــی مقصر بدانیم، بخــش عمده ای از 
این موضوع ناشی از عدم ســازگاری با واقعیات 
جغرافیایی و بضاعت آبی کشــور است و بخش 

کوچک هم به تغییر اقلیم مرتبط است.
عضو هیئت مدیره فدراســیون صنعت آب 
تصریح کرد: شاه کلید ماجرا این است که با میزان 
آبی که داریم ســازگار باشــیم، یعنی از نگرش 
بحران آب خارج شــویم و بگوییم که چیزی به 
عنوان بحران آب نداریم، آنچه بحران است عدم 

سازگاری با کم آبی است.
ذخایر آب به رودخانه فاضالب تبدیل شد

وی با بیان اینکه بایــد با بضاعت آبی موجود 
سازگار شــویم، ادامه داد: یکی از شاخص ترین 
راه ها برای عبور از این شرایط این است که از منابع 
آبی موجود بخوبی استفاده کنیم، یعنی مجددا 
و چند باره از پساب استفاده کنیم، مسئله دیگر 
اینکه در سیاســت گذاری های توسعه صنعتی 
و شهری اسناد آمایشــی را با توجه به منابع آبی 
تنظیم کنیم، اگر اینگونه شود کسی نمی گوید 
بنا داریم در حاشیه شهرها یک میلیون مسکن 
بسازیم، امروز شهرهای موجود وضعیت ثبات آبی 
را به چالش کشیده اند، آب را از طالقان، هراز و کرج 
به تهران منتقل و تبدیل به رودخانه های بزرگ 
فاضالب کرده ایم، تمام دشت های اطراف تهران 
را خشــک می کنیم، آیا با وضع منابع آب باز هم 

احداث چندین واحد مسکونی توسعه نام دارد؟
سیستان و بلوچستاِن هم مرز با اقیانوس باید 

از چاه آب پمپاژ کند؟
 عضو هیئت مدیره فدراســیون صنعت آب 
خاطرنشان کرد: باید قبل از مدیریت عرضه سراغ 
سیاســت گذاری مدیریت تقاضا برویم، مثال در 

استانی مثل سیستان و بلوچستان که برداشت از 
آب های ژرف مطرح شده ابتدا باید بدانیم به لحاظ 
آسیب محیط زیستی، هزینه های سرمایه گذاری 
 )opex( و هزینه های نگهداری )capex(  اولیه
به چه صورت اســت، در اســتانی که چند صد 
کیلومتر مرز آبی اقیانوسی دارد چه لزومی دارد به 
ذخایر آبی استراتژیک فسیلی که حتی نمی دانیم 
چقدر است و چه خصوصیتی دارد دست اندازی 
کنیم و از عمق ۳۰۰۰ متری با هزینه گزاف آن 
را باال بکشیم تا به وضع امروز مواجه شویم که هر 
روز دبی چاه ها کم و از ۱۰۰ متر بر ثانیه به ۵۰ متر 

و اکنون به پمپاژ دچار شویم؟ 
وی تاکید کرد: منبع آبی کشور همچنان در 
حال کم شدن است اما ما در بوق و کرنا می کنیم 
که میلیاردها متر مکعب آب ژرف در سیستان و 
بلوچستان موجود است، وقتی به این شکل عمل 
می کنیم دیگر نمی توانیم به شهروند سیستان 
و بلوچســتانی بگوییم که مانند ســابق آب در 

دسترس را مدیریت کند. 
حاجی کریم یادآور شد: ما نباید دوباره چرخ 

را اختراع کنیم اگر همه دنیا برای مدیریت منابع 
و محدودیت مصرف آب دنبال شیرین سازی آب 
دریا رفته ما هم باید از همان روش استفاده کنیم.

انتقال آب برای کشاورزی یک جنایت زیست 
محیطی است

وی دربــاره انتقــال حوضه بــه حوضه آب 
نیز گفــت: انتقــال آب فقط در صورتی اســت 
که به مصرف شــرب برســد در غیر این صورت 
توجیهی ندارد، اگر قرار باشد آب را برای صنعت 
و کشــاورزی انتقال دهیم یک جنایت زیست 

محیطی مرتکب شده ایم.

عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب:

نیشکر و برنج، آب خوزستان را به یغما برد


