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 ســخنگوی اقتصــادی دولــت 

تورم
می گوید: تقریباً تمام موتورهای 
ناحیــه  از  تــورم  ایجــاد 
بی انضباطی های بودجه ای، شبکه بانکی، خلق پول 
و نوســان های بی ضابطه نرخ ارز و... در ماه های 
گذشته کنترل شــده اســت. این روایت جدید 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد است آن هم چند 
روز پس از تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
که رأی داد یک واحد ویژه رصد تورم زیرنظر یکی 
از معاونت های اقتصادی رئیس جمهور تشــکیل 
شود. حاال سؤال اصلی این است که با تشکیل یک 
واحد ویژه در نهاد ریاست جمهوری دست بانک 
مرکزی برای خاموش کننده موتور تورم بازتر شده 

یا نه؟ 
وزیر اقتصــاد با بیــان اینکه مهار تــورم یکی از 
اولویت های مهم در مجموعه سیاست های دولت 
اســت، می گوید: مســئله تورم به صورت ثابت و 
هفتگی در بانک مرکزی رصد و گزارشی از عواملی 
که موجــب بی انضباطی مالی و پولی در کشــور 
شده و همچنین بی انضباطی ها که به ایجاد تورم 
و تحمیل آن به جامعه منجر می شود و همچنین 
تخلف دستگاه ها، مسائل منجر به کسری بودجه، 
بی انضباطی های بانکی را بانک مرکزی به صورت 

مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می کند.
او تأکید کرد: با ســرعت در حال مهار موتورهای 
تولید تورم هســتیم. البته به ثمر نشســتن آن 
مستلزم گذر زمان است. خاندوزی تأکید کرد: در 
نخستین گزارش کمیته رصد تورم بانک مرکزی 
که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود، با دقت 
در اعــداد و ارقام در مورد مهــار عوامل بودجه و 
تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماه اول امسال 

گزارشی ارائه خواهد شد.

تورمتاکجاپایینمیآید؟
بانک مرکــزی می گوید: نــرخ تــورم ماهانه از 
10.۶درصد در خرداد امســال به 4.3درصد در 
تیرماه و 2.4درصد در مردادماه رســیده و به این 
ترتیب بخش قابل توجهی از آثار تورمی ناشــی 
از حذف ارز 4200تومانی کاالهای اساســی در 
نیمه اردیبهشت امســال تخلیه شده تا جایی که 
نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد با ۶دهم درصد 
کاهش به 45.8درصد و نرخ تورم ساالنه منتهی به 
مرداد امسال با 4دهم درصد کاهش به 40.1درصد 

رسیده اســت. این نهاد اقتصادی در عین حال با 
اشاره به روند شاخص بهای تولیدکننده به عنوان 
شاخص پیش نگر تورم مصرف می افزاید: انتظار 
می رود که کاهش 2دهم درصدی شاخص تورم 
تولیدکننده اثر مثبت خود بر کاهش تورم بخش 

مصرف در ماه های آینده را نشان دهد.

2موتورتورمساز
به گزارش همشهری، درحالی که بانک مرکزی و 
دولت امیدوارند که با کاهش شاخص تورم تولید، 
نرخ تورم در بخش مصرف هم نزولی شــود، اما 
2موتور اصلی تورم ساز یعنی پایه پولی و نقدینگی 
خارج از مدار در حال حرکت هستند؛ به گونه ای 
که حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال به بیش 
از 5401هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به 
پایان سال1400،  11.8درصد رسیده و نرخ رشد 
12ماهه نقدینگی در پایان ماه پنجم سال جاری 
به 37.8درصد رسیده اســت. این میزان از رشد 
نقدینگی نشــان می دهد که انتظار برای کاهش 
سریع تورم منطقی نیست و به همین دلیل وزیر 
اقتصاد تأکید دارد: به ثمر نشستن آثار خاموش 

شدن موتورهای تورم مستلزم گذر زمان است.

افزون بر اینکه رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی 
به مرداد امسال به 30.3درصد رسیده که نسبت 
به پایان سال گذشــته 11.3درصد رشد را نشان 
می دهد؛ هرچند نســبت به دوره مشــابه سال 
گذشته رشد پایه پولی حدود یک درصد فروکش 

کرده است.

دراورژانستورمچهمیگذرد؟
به گفته وزیــر اقتصاد، قرار اســت بانک مرکزی 
به زودی گزارشــی از وضعیت شاخص های کالن 
و متغیرهای پولی ازجمله وضعیت کسری بودجه 
دولت، کنترل پایــه پولی و نقدینگــی در ۶ماه 
نخست امســال به دولت ارائه دهد. این گزارش 
می افزاید: کاهش نرخ تورم تا زمانی که نرخ رشد 
نقدینگی باالتر از میانگین بلندمدت باشد، دور از 
انتظار خواهد بود و به همین دلیل الزم است که 
دولت کنترل رشــد نقدینگی را دست کم به زیر 
25درصد برساند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم 
باید برنامه ضدتورمی خود را به طور شفاف اعالم 
کند ازجمله اینکه مشخص شود از نظر این نهاد 
اقتصادی، نرخ تورم هدف در یک سال آینده در چه 

محدوده ای نوسان خواهد داشت.

مانیتورینگتورمازپاستور
هفته گذشته ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تصمیم نهایی را گرفت و اعــالم کرد: واحد رصد 
تورم و کنترل رشــد آن در یکــی از معاونت های 
ریاســت جمهوری تشکیل می شــود و این واحد 
مســئولیت دارد تــا سیاســت های الزم بــرای 
جلوگیری از افزایش قیمت ها را به ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ارائه دهد. هنوز مشخص نیست 
که مانیتورینگ تورم از پاستور زیر نهاد کدام یک 
از معاونت های ریاست جمهوری تشکیل می شود 
و آیا قرار اســت مســئولیت آن به محمد مخبر، 
معاون اول یا محســن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور داده شود؟ سه شــنبه هفته پیش 
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند 
واحد رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد آن 
در یکی از معاونت های ریاست جمهوری تشکیل 
شود و سیاســت های مقتضی برای جلوگیری از 
افزایش قیمت ها را به این ستاد پیشنهاد کند. به 
این ترتیب قرار است به منظور جلوگیری از رشد 
نقدینگی، بانک مرکزی دقــت الزم را اعمال کند 
و تمام دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در این 

زمینه هماهنگی الزم را داشته باشند.

دولت موتور تورم را خاموش می کند؟
ارزیابی تاثیر تشکیل کمیته رصد تورم

زنگخطرپاییزکمباران
با وجود عبور از فصل گرم ســال، همچنان آمارها از باالبودن 
میزان مصرف آب شرب شهری حکایت دارد؛ درحالی که هم 
براساس پیش بینی های میان مدت هواشناسی و هم مشاهدات 
محسوس روزهای اخیر، پاییز امسال می تواند نسبت به فصول 

پاییز سال های قبل کم باران تر و خشک تر باشد.
به گزارش همشــهری، آخرین اطالعات مؤسسه تحقیقات 
آب وزارت نیرو نشان می دهد در هفته اول مهرماه، از مجموع 
30حوضه آبریز درجه2 کشور، 18حوضه آبریز بدون بارش 
بوده و متأسفانه در هفته دوم )منتهی به 15مهر( نیز همچنان 
14حوضه، قطره ای بارندگی نخواهند داشت. با توجه به اینکه 
اقلیم ایران در دوره خشکسالی قرار دارد و در شرایط فعلی، 
مخازن سدهای آن با کسری آب نسبت به میانگین سال های 
قبل و دوره هــای بلندمدت مواجه اســت، همین تغییرات 
هفته ای در بارش های جوی نیز حتی با فرض مرتفع شــدن 
در میان مدت، می تواند به چالشــی برای پایداری منابع آبی 

تبدیل شود.

تصمیمگیریبراساسشرایطبحرانی
سال هاست که بحران آب در ایران از حد فرضیه و هشدار عبور 
کرده و همه مردم شواهدی از آن را در زندگی خود می بینند. 
در این شــرایط، گرچه با همت متولیان حوزه آب، پایداری 
شبکه توزیع آب شرب کشور حفظ شــده و در اغلب فصول، 
مردم بدون مشــکل خاصی به آب ســالم و پایدار دسترسی 
دارند؛ اما واقعیت این است که اگر تمهیدات مدیریتی متناسب 
با بزرگی بحران اندیشیده نشود، دیر یا زود همین تالش های 
سخت نیز به هدف مطلوب اصابت نخواهد کرد و تبعات کم آبی 

با آثار زیان بارتری برای همه بروز خواهد کرد. 
به همین دلیل اســت که معاون آب و آبفــای وزیر نیرو نیز 
بحث مدیریت آب در کشــور را جدی و نیازمند توجه بیشتر 
دانسته و می گوید: شــرایط آب در کشــور به گونه ای است 
که همه مدیران ما باید خود را در شــرایط بحرانی ببینند و 
تصمیم گیری ها بر این اساس صورت پذیرد. به اعتقاد محمد 
جوانبخت، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، اقتصاد 
آب، تعرفه ها و ارزش واقعی آن، پاشنه آشیل بخش آب است 
که از دستیابی کامل به اهداف حوزه آب ممانعت می کند. در 
حقیقت، در اقتصاد ایران، آب به عنوان یک کاالی پرمصرف، با 
شرایط کاماًل غیراقتصادی تولید و مصرف می شود و همزمان 
آسیب های این وضعیت برای حوزه آب، به شکل گیری یک 

دور باطل و تشدید این شرایط منجر خواهد شد.

سدهایتهرانکمآبترازهمیشه
تهران پرجمعیت ترین کانون کشور و به تبع آن بزرگ ترین 
مصرف کننده آب در کشــور اســت؛ ازاین رو بحران آب نیز 
در آن راحت تر قابــل رصد خواهد بود. براســاس آمارهای 
شرکت آب منطقه ای تهران، میزان بارش های جوی حوزه 
آبریز تهران در ســال آبی 1401- 1400)اول مهر1400 تا 
31شهریور1401( در مقایسه با متوسط بلندمدت )54ساله( 
با کاهش 2۶درصدی روبه رو بوده و همین مسئله ورودی آب 
به مخازن ســدهای تهران را تحت تأثیر قرار داده است. در 
این وضعیت، با وجود تمهیداتی کــه برای کاهش مدیریت 
انقباضی خروج آب غیرشــرب از مخازن ســدها اندیشیده 
شده، باز هم تراز آبی ســدهای پنج گانه پایتخت با کسری 

مواجه بوده است.
طبق آمارهایــی که بهزاد پارســا، مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای تهران از وضعیت بارندگی در سال آبی گذشته ارائه 
داده، میزان بارش ها در حوضه عملکرد استان تهران در سال 
آبی گذشته به حوالی 20۶میلی متر رسیده که این میزان در 
مقایسه با بارش 275میلی متری ســال آبی 1399-1400 
بالغ بر 25درصد کاهش نشان می دهد. در این شرایط با وجود 
افزایش دمــا و افزایش ضریب ذوب برف و یــخ در ارتفاعات 
مشــرف به ســدهای پایتخت، باز هم میزان ورودی آب به 
سدهای تهران در سال آبی گذشته نسبت به سال آبی قبل از 

کاهش پیدا کرده است. 
مدیرعامل آب منطقه ای تهران می گوید: با توجه به عدم بارش 
برف و نبود پوشش برفی مناســب در حوضه آبریز سدهای 
تأمین کننده آب شرب کالنشهرهای تهران و کرج در زمستان 
ســال1400، اندک برف موجود در حوضه آبریز ســدها نیز 
به تدریج ذوب شده و دیگر شاهد رواناب و سیالب های ناشی از 
ذوب برف نیستیم که همین امر میزان ورودی آب به مخازن 
سدهای پنج گانه تهران را با کاهش 1۶درصدی نسبت به سال 

آبی گذشته روبه رو کرده است.

سیلمصرفادامهدارد
در شــرایطی که اطالعات حوزه آب از تداوم خشکســالی و 
کم بارشی حکایت دارد، داده های شرکت آب و فاضالب استان 
تهران نشــان می دهد میزان مصرف آب در استان تهران در 
نخســتین روزهای پاییز هم تفاوت چندانی با روزهای گرم 
تابستان نداشت؛ به گونه ای که یکم مهرماه بیش از 3میلیارد 

لیتر آب در این استان مصرف شد. 
طبق گزارش این شرکت، در حالی که انتظار می رفت با شروع 
فصل پاییز از حجم باالی مصرف آب در تهران کاسته شود، اما 
به عنوان نمونه میزان مصرف آب در روز یکم مهرماه معادل 
3میلیارد و 450میلیون لیتر بوده و در باقی روزهای هفته اول 
مهرماه نیز تغییری نداشته است. این حجم مصرف آب با میزان 
مصرف آن در روزهای اوج مصرف در تابستان گذشته تفاوتی 
ندارد و میــزان مصرف آب در تهران در شــرایطی همچنان 
باالســت که بنا بر اعالم سازمان هواشناســی استان تهران، 
میزان بارش ها در مهر و آبان امسال کاهش محسوسی نسبت 
به میانگین بلندمدت دارد. همچنین میزان بارش های استان 
تهران در مقایسه با متوسط بلندمدت با کاهش 2۶درصدی 
مواجه بوده است. اکنون میزان ورودی آب به مخازن سدهای 
پنج گانه تهران با کاهش 1۶درصدی نســبت به ســال آبی 
گذشته مواجه اســت و در آســتانه فصل پاییز و شروع سال 
آبی جدید با 411میلیون مترمکعب ذخیره آبی و کســری 
89میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته وارد سال آبی 

1402-1401 می شویم. 
در چنین شرایطی در کنار تمامی اقدامات فنی و مهندسی 
برای تأمین آب توسط شــرکت آب و فاضالب استان تهران، 
فقط مشــارکت همدالنه شــهروندان و رعایت شــیوه های 
مدیریت مصرف است که تداوم تأمین پایدار آب شرب پایتخت 

را تضمین می کند.

روزهایسختآقایوزیر
عیســی زارع پــور؛ وزیــر ارتباطــات با 
تأکید بر اینکه دولت ســیزدهم توســعه 
کســب وکارهای دیجیتــال را یکــی از 
راهبردهای اساســی خود می داند، گفت: 
با تصویب هیأت وزیران »کارگــروه ویژه اقتصاد دیجیتال« در 
سطح دولت تشکیل شــده که تمام اختیارات رئیس جمهور و 
هیأت وزیران را در برداشــتن موانع از ســر راه کسب وکارهای 
دیجیتال دارد. او ایــن صحبت ها را در واکنش بــه انتقادها از 
محدودیت های اعمال شــده روی شــبکه های مجازی بیان و 
تأکید کرده این محدودیت هــا را مراجع ذیصالح امنیتی به ما 
ابالغ کرده اند. برداشتن آنها هم به تشخیص همان مراجع است 
اما این وزارتخانه همواره حامی کسب وکارهای دیجیتال بوده و 
در شرایط پیش رو ضمن رایزنی با این نهادها  تمام تالش خود 
را برای حل مشکالت کسب وکارهای برخط و همچنین تقویت 
زیرســاخت ها و پلتفرم های داخلی برای میزبانی کسب وکارها 
و هموطنان به کار بسته است. اکنون همه منتظرند ببینند که 
نتیجه رایزنی های وزیر ارتباطات چــه خواهد بود ؟ آیا او موفق 
به رفع محدودیت ها می شــود؟ یا کاربران کسب وکارشان را به 

پلتفرم های داخلی منتقل خواهند کرد؟ 

رؤیایامنیتشغلی
خبر: فتح اهلل بیات، رئیــس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی ازارائه الیحــه لغو دادنامه 179 
دیوان عدالت اداری ازسوی دولت به مجلس خبر داد.

نقد: از سال 1375که دادنامه 179دیوان عدالت 
اداری به دنبال یک شــیطنت حقوقی صادر و عقد 
قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی 
دانسته شد، امنیت شغلی کارگران در ایران ذره ذره 
آب شد تا جایی که امروزه فقط 4درصد از کارگران 
کشور در کارهای دائمی و مستمر، قرارداد دائم دارند. 
پیش ازاین، در پایان دولت دوازدهم، درخواست لغو 
این دادنامه ناروا را محمد شریعتمداری، وزیر وقت 
کار به سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه 
و متولی دیوان عدالت اداری ارســال کرد. حاال اما، 
رئیسی، ریاست دولت جدید را بر عهده دارد و با دست 
بازتری قادر است این مطالبه 2۶ساله جامعه کارگری 
را پیگیری کند و با اجرای قانون برای تعیین سقف 
قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر، راه سوءاستفاده 

از این قراردادها را در مشاغل مستمر ببندد.
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نرخ رشد نقدینگی از سال 1380 تا 5 ماه نخست 1401

میانگین 21 ساله        درصد رشد 
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