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منابع آبی ایران در حال تحلیل رفتن 

آب
است و کشور در وضعیت قرمز آبی 
قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس 
با به صدا درآوردن زنگ هشدار تشدید بحران منابع 
آب زیرزمینی می گوید: آمار ثبت شده از روند افت 
تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوان های 
کشور بیانگر این است که از اوایل دهه50 شمسی 
مازاد برداشت از آبخوان های کشور شروع شده، اما از 
اوایل دهه70 شمسی، این روند شدت یافته و تقریباً 

هرسال بیشتر شده است. 
بازوی تحقیقاتــی مجلس در گزارشــی که صرفا 
جهت اطــالع نمایندگان مجلــس تهیه و خالصه 
آن را منتشر کرده، می افزاید: در سال آبی گذشته 
یعنی از مهر1399 تا شهریور1400، میزان اضافه 
برداشت از آبخوان های کشور 7.4میلیارد مترمکعب 
بوده و هم اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب 
زیرزمینی به عدد 143میلیارد مترمکعب رسیده که 
از کل آب تجدیدپذیر ســاالنه نیز بیشتر است. این 
گزارش با اشــاره به اینکه منابع آب های زیرزمینی 
یک منابع استراتژیک در مواقع اضطراری برای کم 
کردن آثار خشکســالی یا کم آبی است، می افزاید: 
ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشــک جهان 
و میزان بارش به نســبت کمتر نسبت به متوسط 
جهانی، روند خشکســالی و در چند دهه گذشته 
به دلیل تســهیل در بهره گیری از فناوری حفر چاه 
و پمپاژ، میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی در 
دشت های مختلف روند صعودی به خود گرفته است.

مرکز پژوهش های مجلــس می گوید: به دلیل نبود 
ضابطه قوی و ضعف نظارت جامع بر میزان برداشت و 
حفر چاه های متعدد به ویژه برای گسترش کشاورزی، 
میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت 
تجدیدشوندگی صورت گرفته که تداوم آن می تواند 
امنیت کشــور را در معرض تهدید قــرار دهد. این 
نهاد تحقیقاتی وابســته به مجلس هشدار می دهد: 
حکمرانی بخش آب و کشــاورزی کشــور به دلیل 
عرضه بیشتر از یک ســو و توســعه مصارف آب بر 
بدون جامع نگری نســبت به تبعات اضافه برداشت 
از منابع آبی از دیگر سو، به کسری قابل توجه حجم 

آبخوان های کشور منجر شــده و در شرایط کسری 
آبخوان، میزان آب برداشت شده از مقداری که به طور 
متوسط و از طریق بارش امکان جایگزینی و تجدید 
آن وجود داشته، بیشتر بوده و به تخلیه آبخوان ها و به 

افت تراز آب زیرزمینی می انجامد.

قطع پر مصرف از فردا
همزمان با انتشار این گزارش، شرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران در اطالعیه ای اعالم کــرد: به دنبال 
بی توجهی مشترکان بدمصرف آب به اخطارها، آب 
این دسته از مشترکان از روز یکشنبه 17مهرماه در 
ســاعاتی از روز قطع خواهد شد. سیدرسول باقری 
معاون امور مشــترکان آبفای استان تهران با اعالم 
اینکه تهران با کمبود جدی منابــع آبی و کاهش 
محسوس بارش ها مواجه شده، تأکید کرد: براساس 
قانون بودجه و همچنین ضرورت حفاظت از منابع 
آب که در سال های اخیر به علت تداوم خشکسالی با 
محدودیت مواجه شده، آب مشترکان بدمصرف در 

ساعاتی از روز قطع می شود.
او افــزود: 4درصد از مشــترکان تهرانی بدمصرف 
هستند که 10درصد از کل حجم آب شرب خانگی 
را مصرف می کننــد و باید مشــترکان بدمصرف 
حداقل ۲5درصد از مصرف کنونی شــان را کاهش 
دهند. او بــا تأکید بر اینکه الگــوی مصرف آب در 
تهران 14مترمکعب برای هر خانوار در ماه اســت 
گفت: مشترکانی که ماهانه تا ۲برابر الگوی مصرف 
یعنــی 14 تا ۲۸مترمکعب آب مصــرف می کنند، 
»پرمصرف« و مشترکانی که ماهانه بیش از ۲برابر 
الگوی مصرف یعنــی بیــش از ۲۸مترمکعب آب 
مصرف می کنند، »بدمصرف« محسوب می شوند و 
همین دسته از این پس با قطع آب مواجه خواهند 
شد. به گفته معاون امور مشــترکان شرکت آب و 
فاضالب استان تهران گروه »بدمصرف ها« معادل 
31میلیون و7۲۶ هزار و 77۸ متر مکعب آب را در 

نیمه نخست امسال مصرف کرده اند.

آب گران نمی شود
سخنگوی صنعت آب هم با تکذیب افزایش قیمت 

آب گفت: اگر قرار باشد افزایش قیمت صورت بگیرد، 
این موضوع در بودجه سال بعد مطرح و در مورد آن 
تصمیم گیری خواهد شــد، اکنون برنامه ای برای 
افزایش قیمت آب وجود ندارد. فیروز قاســم زاده با 
بیان اینکه تعرفه ها ساالنه یک بار مشخص می شود 
و امسال نیز براساس محاسبه پلکانی تعیین تعرفه 
صورت گرفت و براساس آن نیز مشترکان پرمصرف 
و بدمصرف شامل جریمه هایی می شوند، اعالم کرد: 
اگر قرار باشــد تعرفه ها تغییری کند در تعرفه سال 

آینده ابالغ خواهد شد.
او با اشاره به برنامه های وزارت نیرو برای برخورد با 
مشترکان بدمصرف نیز، گفت: برخورد با مشترکان 
بد مصرف دو جنبه دارد که در مصوبه هیأت وزیران 
به آن اشاره شــده، یکی بحث تعرفه های پلکانی و 
دیگری بحث قطع آب است. در ابالغیه برای قطع 
آب یک شــرط گذاشته شــده به طوری که اگر در 
شهر یا منطقه ای با بحران و احتمال قطع آب برای 
مشترکان مواجه باشیم، آب مشترکان بدمصرف با 
اخطار قبلی قطع خواهد شد. قاسم زاده تأکید کرد: 
اگر مشترکی باالی ۲برابر الگو مصرف کند، برای آن 
پیامک اخطار و توصیه ای ارسال می شود و هر زمانی 
که بحران در آن شهر و منطقه صورت بگیرد آب این 

مشترکان قطع خواهد شد.

پاییز کم بارش 
سازمان هواشناســی هم در جدید ترین پیش بینی 
خود اعالم کرد: در پاییز امســال بارش ها در اکثر 
مناطق کشور کمتر از نرمال بوده و از اواسط آذرماه 
وضعیــت بارش ها بهبــود می یابد. این ســازمان 
می افزاید: از نیمه مهر تا نیمه آبان1401 وضعیت 
بارش ها در کشور تا 50درصد کاهش می یابد و این 
کاهش بارش به خصوص برای شــمال غرب، شمال 
شــرق و البرز مرکزی ۲0 تا 50درصد برآورد شده 
است. این ســازمان می گوید: از نیمه آبان تا نیمه 
آذرماه نیز روند بارش ها با شدت کمتری ادامه دارد و 
بیشترین کاهش بارش ها مربوط به استان های غربی 

و جنوب غربی کشور خواهد بود.
طبق این گزارش بارش در استان های گیالن، اردبیل 

و شرق آذربایجان شرقی در محدوده نرمال با گرایش 
اندک به بیش از نرمال اســت. به جز سواحل غربی 
خزر، در سایر مناطق کشــور احتمال وقوع بارش 
انباشته بیشتر از نرمال کمتر از 35درصد خواهد بود.
براساس اعالم سازمان هواشناســی از نیمه آبان تا 
اواسط آذرماه امســال، بارش تمامی مناطق کشور 
کمتــر از نرمال اســت و بیشــترین کاهش بارش 
ایــن دوره در برخی مناطق به بیــش از 50درصد 
می رسد. کاهش بارش در استان های واقع در غرب و 
جنوب غرب و ۲سوی دامنه های البرز )به جز مناطق 
غربی آن( کامال مشهود خواهد بود و در تمام مناطق 
کشور احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال 

کمتر از 35درصد است. 
پیش بینی سازمان یادشده از وضع بارش ها از نیمه 
آذر تا اواســط دی ماه هم بیانگر این است که وضع 
بارش به مقدار قابل توجهی بهبود می یابد و بارش 
در جنوب شــرق، نوار شرقی، شــرق البرز و بخش 
محدودی از غرب کشور کمتر از نرمال باشد، مناطق 
غربی خزر، اســتان اردبیل و جنوب غرب کشــور، 
بارش در محدوده نرمال تا بیشتر از نرمال را تجربه 
خواهند کرد. انتظار می رود در مناطقی از شــمال 
خلیج فــارس، بارش در محــدوده ۲0 تا 50درصد 

بیشتر از نرمال باشد.

شاید زمستان ببارد
سازمان هواشناسی در پیش بینی وضع بارش ها از 
15دی تا 15بهمن سال جاری به این نتیجه رسیده 
که میانگین بارش ها در محدوده نرمال قرار خواهد 
داشــت و توزیع آن به گونه ای اســت که در نیمه 
شمالی و غرب کشور گرایش به کمتر از نرمال و در 
نیمه جنوبی گرایش به بیشتر از نرمال دارد و انتظار 
می رود افزایش بارش ها در جنوب شرق بین ۲0 تا 
50درصد باشــد. افزون بر این برآورد شده در نیمه 
بهمن تا اواسط اسفند پیش رو هم بارش در جنوب، 
جنوب غرب، بخش هایی از شمال غرب و شرق البرز 
در محدوده نرمال تا بیشــتر از آن، در جنوب شرق 
گرایش به کمتــر از نرمال و در ســایر مناطق در 

محدوده نرمال باشد.

مرکز پژوهش های مجلس درباره کسری ذخایر آبی ایران هشدار داد

 1۸/4درصد متقاضیان مسکن دولتی افتتاح حساب کردند
استارت مسکن دولتی در پشت باجه بانک

آمارهای بانکی از افتتاح حساب و عقد قرارداد 73۶هزار 

مسکن
و 97۸نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در شعب بانک 
عامل مسکن حکایت دارد. این تعداد معادل 1۸.4درصد 
کل ظرفیت نهضت خانه سازی دولت سیزدهم است. به گزارش همشهری، 
براساس قانون جهش تولید مسکن دولت مکلف است تا سال1404ساالنه 
برای تولید حداقل یک میلیون واحد مســکونی برنامه ریزی کند و برای 
پیشبرد این قانون، نظام بانکی نیز مکلف شده ساالنه معادل ۲0درصد از 
مانده تسهیالت خود که در سال نخست معادل 3۶0هزار میلیارد تومان 
است را به این حوزه اختصاص دهد. دولت سیزدهم برای اجرای این قانون، 
نهضت ملی مسکن را به راه انداخته و تالش دارد در ۲سال نخست اجرای 
قانون، تکلیف کلنگ زنی همه 4میلیون واحد تکلیفی در مناطق شهری و 

روستایی اعم از احداثی یا خودمالکی را روشن کند.

24/2هزار میلیارد تومان آورده نقدی
آمارهایی که علی عسگری، سرپرســت بانک عامل مسکن ارائه کرده، 

حاکی اســت: تاکنون ۶۸4هزار و 547نفر متقاضی طرح نهضت ملی 
مســکن نزد این بانک افتتاح حســاب کرده اند و در مجموع ۲4هزار و 
۲43میلیارد تومان به عنوان آورده اولیه به این حســاب ها واریز شده 
اســت. با این حســاب، میانگین واریزی هر متقاضی به 41میلیون  و 
473هزار تومان می رسد که باالتر از رقم آورده اولیه اجباری است و از 
واریز مرحله های بعدی آورده نقدی توســط برخی متقاضیان حکایت 
دارد. همچنین آمارهای بانک مسکن نشــان می دهد در کنار دریافت 
آورده اولیه متقاضیان، این بانک نیز ارقام قابل توجهی به عنوان تسهیالت 

به پروژه های نهضت ملی مسکن اختصاص داده است. 
عسگری گفته است: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده 
متقاضیان و محل تســهیالت 3۲هزار و ۸۶1میلیارد تومان است که از 
این میزان، ۲0هزار و 319میلیارد تومان از محل تســهیالت و 1۲هزار 
و 54۲میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حســاب ســازندگان 
واریز شده است. با این حساب، همچنان 11هزار و 701میلیارد تومان 
معادل 4۸.۲درصد از کل آورده واریزی در حساب ها مانده و به احتمال 

شوک انرژی بر بازار مواد غذایی جهان
تحلیل بانک تسویه حساب هاي بین المللی نشان می دهد 

که شوک قیمت انرژی، ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، از طریق 
بیوسوخت ها بر نرخ محصوالت کشاورزی و از طریق گاز طبیعی 

بر قیمت برق بخش تولید مواد غذایی سرریز کرده است

اتاق تهران در گزارشــی به اثرات سرریز شوک انرژی بر بازار 
کاالیی پرداخته و با اشاره به تحلیل بانک تسویه حساب های 
بین المللی می گوید: محدودیت های ایجاد شده در صادرات 
انرژی روسیه، قیمت حامل های انرژی را افزایش داده و این 
شوک قیمتی از طریق بیوسوخت ها به محصوالت کشاورزی 
و از طریق گاز طبیعی به قیمت برق و بخش تولید ســرریز 

کرده است.
این گزارش می افزاید: آســیب پذیری سوخت های فسیلی 
و نوســان های موجود در این بازار می تواند  گذار به ســمت 
انرژی های تجدیدپذیر را ســرعت داده و وابســتگی اقتصاد 
جهانی به ســوخت های فســیلی و در نهایت قیمت آنها را 

کاهش دهد.
اتاق تهران در گزارش خود اشاره می کند شوک های ناشی از 
متغیرهای اقتصادی در برخی کشورها می تواند بر کشورهای 
دیگر و حتی در سطح جهانی تأثیرگذار باشد و به همسایگان 
نزدیک آنها محدود نخواهد بود و کانال های احتمالی انتقالی 
می توانند شــامل ســرمایه گذاری های دوجانبه، ارتباطات 
اقتصادی واقعی با اســتفاده از تجارت دوجانبه، ترجیحات 
جغرافیایی سرمایه گذاری و نرخ ارز باشند؛ تا جایی که بحران 
بین روسیه و اوکراین بازار جهانی کاال را از ۲بعد مالی و واقعی 
تحت تأثیر قرار داده و هرچند محدودیت های ایجاد شــده 
در صادرات نفت روســیه ممکن است به افزایش قیمت های 
چشمگیر و مداوم قیمت محصوالت مرتبط با نفت منجر شود، 
حتی قیمت مواداولیه بیوســوخت ها شامل ذرت و دانه های 

روغنی را افزایش می دهد.
این گزارش با اشاره به شوک نابرابر قیمتی در بازارها می افزاید: 
بهای کاالهای اساسی که از اوایل سال۲0۲1 میالدی به دلیل 
محرک هایی برای بهبود سریع اقتصاد دنیا در دوران پساکرونا 
جهت کاهش پیامد های منفی و زیانبار همه گیری کووید19 
افزایش قابل توجهی داشته و در ســال۲0۲۲ با وقوع جنگ 
روسیه علیه اوکراین، شتاب جدیدی به افزایش قیمت  برخی 
کاالها و خدمات با شدت متفاوت افزود، بازارهای مالی دنیا را 

به صورت گسترده مختل کرد.
اتاق تهران تأکید می کند: نگاهی به رونــد تغییرات قیمت 
نفت طی سال های گذشته نشان می دهد قیمت جهانی نفت 
خام به طور بی سابقه ای از حدود 50دالر در هر بشکه در اوایل 
سال۲007 به رقم 14۸دالر در هر بشکه در سال۲00۸ رسید 
و آغاز جنگ روسیه و اوکراین باعث شد تا قیمت نفت خام در 
جهان افزایش یابد، زیرا روســیه یکی از بزرگ ترین مالکان 
ذخایر انرژی در جهان اســت. با وجود افزایش شدید قیمت 
انرژی، قیمت نفت خام در سال های اخیر از باالترین قیمت 
ثبت شده در قبل از بحران مالی سال۲00۸ هنوز عبور نکرده 
اما قیمت فرآورده های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل به رغم 
محدودیت ها و اختالل در زنجیــره تامین به باالترین میزان 

خود رسیده است.
براساس آمار و اطالعات موجود قیمت محصوالت نفتی پس 
از یک جهش، به دلیل برخی از تحوالت جهانی نظیر تصمیم 
بانک های بزرگ جهانی مبنی بر افزایش نرخ بهره، نگرانی ها 
از وقوع رکود فراگیر و در نهایت کاهش تقاضا برای سوخت، از 

جوالی۲0۲۲ روند کاهشی در پیش گرفت.

تنش در بازار کشاورزی
این گزارش نشــان می دهد قیمت محصوالت کشــاورزی 
طی ســال های ۲004 تــا ۲00۸ به دلیل وقــوع حوادث و 
بالهای طبیعی در دنیا رشــد قابل تاملی داشته و به موازات 
جنگ روســیه و اوکراین قیمت این محصوالت به سطحی 
رســیده که در ابرچرخه کاالیی اواسط دهه۲000 مشاهده 
شــد و حتی در مقاطعی از آن نیز فراتر رفته است. روسیه و 
اوکراین در مجموع نیمی از صــادرات گندم جهان را به خود 
اختصاص داده اند و اوکرایــن صادرکننده 50درصد از روغن 
خــام آفتابگردان در جهان اســت و هــر دو این محصوالت 
کشــاورزی در تهیه محصوالت غذایــی مختلفی در جهان 
نقش مهمی دارند. براســاس آمار و اطالعات منتشر شده از 
ماه فوریه سال۲0۲۲، افزایش قیمت ها به ویژه برای گندم و 
روغن آفتابگردان شدید بوده و قیمت دانه های سویا و ذرت از 
دیگر محصوالت کشاورزی مهم، به دلیل شرایط حاکم بر بازار 
از اواخر سال۲0۲0 رشد داشــته، با این حال در سال۲0۲۲ 
نسبت به سایر محصوالت کشاورزی با جهش کمتری همراه 

بوده است.

تغییر آرایش نفتی دنیا
طبق این گزارش، شروع جنگ روســیه و اوکراین منجر به 
افزایش نوســانات و تغییرات ناگهانی در قیمت بســیاری از 
کاالها شــده و این تغییرات بی ثباتی بازارهای آتی را در پی 
دارد و یکی از نمونه های بارز افزایش بی ثباتی، نوسان قیمت 
گاز طبیعی است که نسبت به نیمه اول سال۲0۲۲ تا 4برابر 

افزایش یافته است.
رویارویی نظامی روسیه و اوکراین به از هم گسیختگی قابل 
توجه بازارهای جهانی نفت و کاهش شــدید صادرات انرژی 
روسیه به برخی کشورها منجر شده و در پی این رخداد نظم 
جدیدی بر بازار نفت حاکم شده، به این صورت که صادرات 
نفت روسیه به مقاصد اروپا و آمریکا به سمت بازارهای شرق 
آسیا شــامل هند و چین تغییر مســیر داده، این موضوع به 
تغییر آرایش کشورهای عرضه کننده نفت در بازارهای مقصد 

منجر شد.
براســاس این گزارش روسیه، عربستان ســعودی و ایاالت 
متحده آمریکا تنها کشــورهایی هســتند که روزانه بیش از 
10میلیون بشکه، نفت خام تولید می کنند و سهم هر کدام 
از این کشورها در تولید جهانی این کاالی باارزش 14درصد 
است که البته نیمی از تولید نفت خام روسیه به طور مستقیم 
صادر می شود و این صادرات معادل 10درصد از عرضه جهانی 
است. همچنین پاالیشگاه های روسیه 15درصد از صادرات 
جهانی فرآورده های نفتی ازجمله دیزل و روغن گرمایشی را 
به خود اختصاص می دهند که در نتیجه، کاهش یا حذف نفت 
خام و مشتقات نفتی روسیه از بازار انرژی، شوک منفی بزرگی 

بر اقتصاد جهان و بازار مواد غذایی وارد خواهد کرد.

اشتراک حمل ونقلی با همسایگان
ایران بهشــت کریدورهــای بین المللی و 
مساعدترین سرزمین برای عبور کاالهای 
ترانزیتی شــرق و غرب و شمال و جنوب 
اســت. این مزیت اما تاکنون به واســطه 
کم کاری های  داخلــی و ناهماهنگی های منطقــه ای تقریبا 
بالاستفاده مانده است. بر این اســاس، پیشنهاد ایجاد پلتفرم 
مشترک و واحد حمل ونقلی- ترانزیتی با همسایگان که مهدی 
صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه در 
نخســتین اجالس وزرای ایران با کشــورهای ترکمنســتان، 
قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزســتان ارائه کرده، 

می تواند کارگشا باشد. 
معاون وزارت امور خارجه با اشاره به امکان دسترسی به ترانزیت 
۲0میلیون تن کاال بین ایران و 5کشور همسایه، الزمه رسیدن 
به این هدف را توافق هر ۶کشــور برای ایجاد پلتفرم مشترک 
و واحد حمل ونقلی - ترانزیتی اعــالم می کند. او می گوید: این 
موضوع ابزاری برای مواصالت و ارتباطــات درون منطقه ای و 
همچنین توسعه اقتصادی منطقه ای است. صفری با تأکید بر 
اینکه ایران و 5کشــور حاضر در این اجالس باید  درخصوص 
یک مدل مدیریت واحد کریدورها به توافق برسند، به هماهنگی 
ایران و سایر کشورهای ترانزیتی منطقه برای ایجاد دسترسی 
به کشورهای محصور در خشکی اشاره می کند. وی  می افزاید: 
ایران همواره برای کمک به کشورهای محصور در خشکی منطقه 
ازجمله کشور های آسیای مرکزی اهتمام داشته است. همچنین 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه یادآور شده است 
که ایران قصد دارد یک کنفرانس بین المللی با حضور کشورهای 
محصور در خشکی و ترانزیت منطقه  برگزار کند تا به کنفرانس 
بعدی سازمان ملل متحد برای کشورهای محصور در خشکی 

نیز کمک کرده باشد.
فارغ از اینکه پیشنهاد معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه برای ایجاد پلتفرم مشترک و واحد حمل ونقلی- ترانزیتی 
مورد قبول 5کشور همسایه قرار بگیرد یا نه، واضح است که از 
هیچ تالشی برای فعال کردن کریدورهای بین المللی کشور و 
جذب ترانزیت نباید دریغ کرد. این رسالت بزرگی برای متولیان 
حوزه های دیپلماسی و حمل ونقل است و می تواند آثار اقتصادی 

و سیاسی مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

اشتغال یارانه ای
خبر: آمارها حاکی از این است که تاکنون با اجرای 
طرح یارانه دستمزد، 39 هزار و 110 داوطلب شرکت 
کرده اند که از ابتدا برای 33هزار و 5۲7نفر قرارداد 
منعقد شده و همچنان قرارداد ۶77نفر برای دریافت 

یارانه دستمزد جاری است.
نقد: یارانه دستمزد طرحی اســت که با اجرای آن 
دولت بخشــی از دســتمزد نیروی کار شغل اولی 
زیر 35سال را به کارفرمایان آنها پرداخت می کند 
تا هزینه های اشــتغال کاهش یابد. این طرح یکی 
از برنامه ها و سیاســت های دولت در حوزه اشتغال 
در شرایط بحران اقتصادی است که برای حمایت از 
مناطق غیربرخوردار از اشتغال شیوه نامه پرداخت 
یارانه دســتمزد با اولویت مناطق کــم برخوردار و 
مناطق غیربرخوردار از اشــتغال ابالغ شده است. 
مطابق آمــار وزارت کار ۶هــزار و ۸15کارفرما در 
این طرح شــرکت کرده اند و این طــرح 39هزار و 
110داوطلب داشــته اســت. در اجرای این طرح 
33هــزار و 5۲7قــرارداد منعقــد شــده و حدود 
۶77قرارداد جاری اســت. یکی از ویژگی های این 
طرح اولویت نیــروی فارغ التحصیل دانشــگاهی 
برای جذب نیرو اســت که می تواند به کاهش نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن کمک کند. استقبال پایین 
جویندگان کار از ثبت نام در طرح یارانه دستمزد و 
همچنین استقبال ضعیف کارفرمایان از این طرح 
باوجود پیشنهاد خوب پرداخت 30درصد دستمزد، 
نشان می دهد این طرح فقط بخش کوچکی از مشکل 
بازار کار کشــور را دیده و به همین واسطه موفقیت 
چشــمگیری برای جذب متقاضیان و شاغل کردن 
آنها نداشته است. از یک سو، نیروی کار فارغ التحصیل 
به دلیل مکفی نبودن دستمزد و متناسب نبودن شغل 
با تحصیالت، عالقه ای به شاغل شدن در شغل های 
موجود ندارد و از سوی دیگر کارفرمایان به واسطه باال 
بودن هزینه های تولید عالقه ای به جذب نیروی کار 
با دستمزد باال ندارند و تحصیالت فارغ التحصیالن 
نیز با نیاز آنها متناسب نیســت. این مشکالت باید 
به صورت ریشــه ای در آموزش عالی و اقتصاد کالن 

ریشه یابی و عالج شوند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

زیاد، پروژه های مرتبــط با این متقاضیان هنوز بــه مرحله کلنگ زنی 
است. نرسیده 

52/4هزار قرارداد خودمالکی
در کنار افتتاح حســاب متقاضیان نهضت ملی مســکن که قرار است 
واحدهای مرتبط با آنها بعد از واگذاری زمین دولتی توسط پیمانکاران 
و سازندگان احداث شود، بخشی از متقاضیان نیز به صورت خودمالکی 
نســبت به احداث مســکن خود اقدام می کنند و البته از تسهیالت و 
مشوق های نهضت ملی مسکن نیز بهره مند می شوند. طبق آمار بانک 
عامل مسکن، از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن تاکنون 1۸9هزار و 
7۸9واحد برای انعقاد قرارداد خودمالکی به این بانک معرفی شــده اند 
که تاکنون قرارداد خودمالکی 5۲هــزار و 431واحد به مبلغ 17هزار و 
۸۸۸میلیارد تومان منعقد شده است. طبق آمارهایی که سیدمحسن 
فاضلیان، عضو هیأت مدیره بانک عامل مسکن ارائه کرده، میانگین هر 
قرارداد خودمالکی منعقد شــده با این بانک، 341میلیون  و 17۲هزار 
تومان است که تقریبا با احتســاب آورده 300 تا 350میلیون تومانی 
نهضت ملی مسکن می تواند هزینه احداث یک واحد مسکونی را پوشش 
دهد. او می گوید: از مجموع قراردادهای منعقد شده به  میزان 17هزار و 
۸۸۸میلیارد تومان، مبلغ 9هزار و 109میلیارد تومان براساس پیشرفت 

فیزیکی پروژه ها، به حساب خود مالکان پرداخت شد.

تکلیف نهضت ملی مسکن
4.000.000

واحد

افتتاح حساب متقاضیان
684.547

نفر

جمع آورده واریزی
24.243

میلیارد تومان

تخصیص آورده به پروژه
12.542

میلیارد تومان

پرداخت تسهیالت
20.319
میلیارد تومان

وضعیت قرمز آبی در ایران


