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طبق آمارهای رسمی، از سال98 که 

مسکن
نوســازی بافت های فرســوده با 
پرداخت تسهیالت بانکی در دستور 
کار قرار گرفتــه اســت، ۷۰هزارو۱۳۳واحد برای 
دریافت تسهیالت نوسازی به بانک مسکن معرفی 
شــده اند کــه ۳9هزارو۱۳۳واحد از آنهــا معادل 

55.8درصد در دولت سیزدهم انجام شده است.
به گزارش همشــهری، براســاس اطالعات بانک 
مسکن از سال۱۳98 تاکنون، ۳8هزارو8۱8واحد 
از بافت های فرسوده معرفی شــده به بانک معادل 
55.۳درصد کل متقاضیان نوسازی بافت فرسوده 
موفق به دریافت تسهیالت شده اند که ۳9.8درصد 

از آنها در دولت سیزدهم به این توفیق رسیده اند.

برگشت قطار بازآفرینی به ریل
بافت های فرسوده یکی از مشــکالت جدی به ویژه 
در کالنشهرهای ایران اســت و توجه به آن در کنار 
نهضت ملی مسکن می تواند کمک جدی برای رفع 
مشکل مسکن باشد. به گزارش همشهری، بعدازاینکه 
اجرای سند ملی بازآفرینی شهری به منظور اصالح 
کارشناســی و پایدار بافت های ناکارآمد، حاشیه ای 
و فرســوده شهری منتفی شــد، همان رویه تجربه 
شده و نسبتا ناموفق قبلی یعنی بازسازی بافت های 
فرسوده با ارائه مشوق ها، پرداخت تسهیالت ارزان 
و افزایش تراکم ساخت در دســتور کار قرار گرفت. 
اتفاقی که البتــه در افزایش واحدهای مســکونی 
احداث شده موفق است و از این مسیر کام ذینفعان و 
مجریان را نیز شیرین خواهد کرد؛ اما قدرت ارتقای 

زیست پذیری این محله ها تا شرایط میانگین شهر 
که مطلوب سند ملی بازآفرینی شهری بود را ندارد. 
به هرحال، با کنار گذاشــتن ســند ملی بازآفرینی 
شــهری که هدف اصلی آن نه لزوما ساخت مسکن 
انبوه بلکه افزایش فضاهای مورد نیاز زیست شهری، 
در کنار اصالح بناهای فرسوده بود، باید راهی برای 
حل مشــکل بافت های فرســوده انتخاب می شد و 
بر همین اساس، رویه تجربه شــده قبلی نیز ده ها 
ســال در رفع مشکل بافت های فرســوده ناکام بود 
که با تغییراتی در دســتور کار قــرار گرفت. در این 
رویه مشکالتی در پیشبرد اهداف وجود داشت که 
ســرعت کار را کاهش می داد و به دالیل مختلف یا 
مورد استقبال ساکنان بافت فرسوده قرار نمی گرفت 
یا در بوروکراسی های اداری و بانکی، سرعت اجرای 
آن خسته کننده و پرهزینه می شد؛ اما دولت سیزدهم 
در جریان نهضت جهادی حل مشکل مسکن، در این 
حوزه نیز موفقیت هایی کسب کرده و توانست سرعت 
اعطای مجوز، تسهیالت و اجرای کار را افزایش دهد.

ریز آمارهای بانکی بافت فرسوده
در شرایط فعلی، مالکان بافت های فرسوده می توانند 
ضمــن بهره منــدی از مشــوق هایی در عوارض 
شهرداری و هزینه پروانه ساختمانی، برای نوسازی 
ساختمان مسکونی فرسوده خود از تسهیالت کالن 
بانکی با نرخ ســود ترجیحی نیز بهره مند شــوند. 
آخرین آمارهایی که سرپرســت بانک مسکن ارائه 
داده، از انعقاد قــرارداد ۶هزارو۱۷۲میلیارد تومان 
تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده توسط این بانک 

حکایت دارد که قرارداد ۴هزارو۲۷۳میلیارد تومان 
آن معادل ۶9درصد کل تسهیالت، در دوره دولت 

سیزدهم منعقد شده است. 
علی عسکری درباره وضعیت ارائه تسهیالت نوسازی 
در بافت فرسوده شهری توسط بانک عامل مسکن 
به پایگاه خبری وزارت راه، گفت: از ابتدای اجرای 
طرح نوسازی بافت فرسوده از سال۱۳98 تاکنون 
درمجمــوع ۷۰هزارو۱۳۳واحــد بــرای دریافت 
تسهیالت نوســازی به بانک مسکن معرفی شدند 
که بانک با ۳8هزارو8۱8واحد معادل 55.۳درصد 
کل متقاضیان، به میزان ۶هزارو۱۷۲میلیارد تومان 
قرارداد منعقد کرده اســت. عســکری درخصوص 
میزان افــراد معرفی شــده و میزان تســهیالت 
پرداخت شــده در دولت ســیزدهم توسط بانک 
مسکن، اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 
۳9هزارو۱۳۳واحد دریافت تســهیالت نوســازی 
در بافت فرســوده به بانک معرفی شــد که بانک با 
۱5هزارو۴۳۲واحد برای پرداخت تسهیالت قرارداد 
منعقد کرده است. به عبارت دیگر معادل 55.۳درصد 
کل متقاضیان بافت فرســوده معرفی شده به بانک 
مربوط به دولت ســیزدهم بوده و ۶۶.۷درصد کل 
تســهیالت پرداخته شده در این ســرفصل نیز در 

دولت فعلی پرداخته شده است.

مشوق های بازآفرینی شهری
شهرداری ها نقش مؤثرتری در نوسازی بافت های 
فرسوده دارند و در بسته های تشــویقي ارائه شده 
برای متقاضیان نوســازی بافت های فرســوده نیز 

نقش آنها پررنگ است. محمد آیینی، معاون وزیر 
راه وشهرســازی در تشریح بســته های تشویقی 
شهرسازانه برای بازآفرینی شــهری که در ۴گروه 
تدوین و ابالغ شده است، می گوید: بسته اول برای 
کسانی است که در مقیاس محله ای و بلوک شهری 
اقدام به بازآفرینی شــهری می کننــد و دولت نیز 

بیشتر بر این امر تأکید دارد. 
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شــهری پایدار گروه دوم 
را نوســازی در مقیاس محورهای اصلی محله های 
فرسوده برشمرده و می افزاید: متقاضیان این گروه 
باید دارای حدنصاب تفکیــک )موجود یا حاصل از 
تجمیع( طبق طــرح مصوب بــوده و در جبهه اول 
محورهای اصلی محله )مطابق طرح های توسعه و 
عمران شهری( مستقر باشــند. مدیرعامل شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران، گروه ســوم را نوســازی 
تجمیعی برای دســتیا بی به حداقل نصاب تفکیک 
در عمق بافت فرسوده عنوان کرده و می گوید: اعطای 
حداکثر یک طبقه تشویقی نســبت به تراکم مجاز 
طرح مصوب، کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد 
نیاز به ۰.۷5 برای هر واحد و عدم احتساب مساحت 
بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی ازجمله 
مشوق های درنظر گرفته شده برای این گروه است. 
آیینی می افزاید: گروه چهارم شامل نوسازی قطعات 
غیرقابل تجمیع می شــود. پالک های مسکونی با 
مساحت کمتر از حدنصاب تفکیک و حداقل مساحت 
5۰مترمربع )پس از اصالحــی( و غیرقابل تجمیع 
)مجاورت با معبر یا کاربری های عمومی و ساختمان 
نوساز( شامل برخورداری از شروط گروه چهارم است.

رویش امید در بافت های فرسوده
سهم دولت سیزدهم از معرفی متقاضیان دریافت تسهیالت نوسازی به 55/8درصد رسید

همشهری از تسریع در بازآفرینی شهری گزارش می دهد

پیشنهاد بخش خصوصی روی میز دولت و مجلس قرار می گیرد
چشم انداز اقتصاد در برنامه هفتم

اگر دولت و مجلس می خواهند در عرصه اقتصاد تحولی 

گزارش
ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است 
که می تــوان بخشــی از ناکارآمدی های گذشــته را 
حل وفصل کرد و تمام تــالش آنها باید این باشــد کــه اطمینان به 
سیاســت های اقتصادی داخلی را افزایش دهند. این پیشنهاد بخش 
خصوصی به دولت و مجلس در آســتانه رونمایی از سند برنامه هفتم 
توسعه است. غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب 
خواست های بخش خصوصی در 5ســال آینده را ترسیم و اعالم کرد: 
برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی 
باید به دنبال تغییر ریل اداره کشــور در جهت تأمین منافع کشــور و 

مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.
به گزارش همشــهری، دولت سیزدهم مصمم اســت تا برنامه هفتم 
توسعه را با هدف تحقق رشد 8درصدی، ایجاد ثبات در سطح عمومی 
قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم ظرف 5 سال و جهت دهی به 
نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از 
فعالیت های غیرمولد تدوین و تنظیم کند تا در مسیر اشتباه دولت های 
گذشته گام برندارد. قرار است که الیحه برنامه هفتم همزمان با الیحه 
بودجه ۱۴۰۲در ماه جاری تقدیم مجلس شــود و اتاق ایران به عنوان 
مشاور قوای سه گانه هم مطالبات و البته هشدارهای خود را ارائه داده 
است. چنان که شافعی در نشســت هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید 
کرد: یکی از مشــکالت برنامه های قبلی بی توجهی به واقعیات زمان 
تدوین برنامه ازجمله آثار مخرب تحریم ها بر توان تولیدی کشــور و 
مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان ها و دیگر گروه های مرجع بوده 
است و چنانچه در فرایند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت 
گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه ریزی غیرمشارکتی 
و از باال به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت 

بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت. 
شافعی افزود: انتظار می رود که از برنامه های کم فایده و نمایشی قبلی، 
درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت های کشور 
به ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی نفعان اســتفاده شــود. برنامه 
هفتم توسعه و اثرات اقتصادی اختالل اینترنت بر کسب وکارها، تدوین 
استراتژی صنعتی ایران و بهبود معیشــت جامعه ازجمله محورهای 
گفت وگوی فعاالن بخش خصوصی ایران در نشست روز گذشته هیأت 
نمایندگان اتاق ایران بود و بابک افقهی، معاون پارلمانی سازمان برنامه 
و بودجه هدف از برنامه هفتم را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان و 
تأکید کرد: پرهیز از کلی گویی، اصالحات نظام بودجه و بانکی، امنیت 

غذایی، بحران آب، صندوق های بازنشستگی ازجمله مسائلی است که 
در این برنامه توســعه مالک عمل قرار گرفته اســت. او اظهار کرد: در 
برنامه توسعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیم گر درنظر گرفته ایم که باید 
از اجرا خارج شــود و اجازه حضور به بخش خصوصی را در حوزه های 

مختلف بدهد.

مسیر اشتباه گذشته
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در طول دهه های گذشته اقتصاد ایران در 
مسیر پر از اشتباه حرکت کرده و کشور را در وضع بحرانی قرار داده اعالم 
کرد: در ۱۰سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰درصد 
کاهش یافته و ۱۰میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته اند و چند سال است که 
حجم استهالک از حجم سرمایه گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود 
دو برابر شده است. او با اشاره به رشد نیم درصدی اقتصاد ایران در دهه 
9۰افزود: این وضعیت نشان از سیطره نا اطمینانی در فضای کسب وکار 
و کاهش انگیزه فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری های بزرگ و مولد 
در کشور دارد و زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال زا و 
پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال زایی برای جمعیت جوان کشور 
رقم نخواهد خورد. رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر شفافیت 
سیاســت اقتصادی دولت ازجمله درخصوص قیمت گــذاری انرژی و 
خوراک صنایع، سیاســت ارزی، نرخ سود بانکی و قیمت گذاری کاالها 
و خدمات و منطق سیاست های مالیاتی مدنظر دولت و مجلس اظهار 
کرد: وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به وضوح 
نتیجه سردرگمی سیاست های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور 
است و بدون وجود چشم انداز روشنی درباره این سیاست ها، یک فعال 
اقتصادی نمی تواند تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرد. او با اشاره به 
تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت اعالم کرد: اتاق ایران امیدوار 
اســت با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه های تدوین سیاست ها 
درباره رسته های اولویت دار، مشــارکت عمومی و همگرایی در اجرایی 

شدن سند را قوت بخشد.

اثر اختالل اینترنت بر اقتصاد
رئیس اتاق ایران با استناد به آمارهای رســمی بانک مرکزی مبنی بر 
ســهم ۳.۳درصدی تولید ناخالص داخلی به اقتصاد دیجیتال، اظهار 
کرد: محدودیت ها و اختالل در اینترنت باعث به خطر افتادن معیشت 
9میلیون نفر شده و درحالی که بیش از ۷۱درصد از محصوالت مبادله 
شده در شــبکه های اجتماعی کاالی تولید ایران بوده است که عمدتاً 

زنان و جوانان صاحبان این کسب وکارها هستند.

خدشه بر توسعه ایران
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون کســب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایران هم با اشــاره به تدوین برنامه هفتم توسعه اعالم کرد: تنها 
ســرمایه های اقتصادی برای رسیدن به توســعه کافی نیست بلکه به 
سرمایه های دیگری چون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه 
نمادین، نیاز است تا با تکیه بر آنها زمینه تحقق توسعه مهیا شود. محمد 
قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران هم با اشاره به تدوین برنامه 
هفتم توسعه گفت: این سطح از عجله در تدوین و تهیه برنامه توسعه 
ضرورتی ندارد؛ اما متناســب با درخواست های موجود از سوی دولت، 
تالش می کنیم که انتظارات و پیشــنهادهای موجود از سوی اتاق را 

به موقع در اختیار این ستاد قرار دهیم.

اثر نوسان ارز بر اقتصاد
حســین ســالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران هم تأکید کــرد: امکان 
تصمیم گیری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای فعاالن اقتصادی 
از بین رفته و اگر بپذیریم که امنیت، یک کاالی عمومی بوده و تأمین آن 
وظیفه سیاستگذاران است، طبیعتاً تأمین امنیت اقتصادی نیز امر بدیهی 
است که مورد توجه سیاستگذاران قرار ندارد. او با بیان اینکه نوسانات 
نرخ ارز، یکی از دالیل نااطمینانی در فضای اقتصادی اســت، افزود: در 
دهه گذشته حداقل دو بار شوک های ارزی را تجربه کردیم؛ یک بار در 
سال های 9۰و 9۱که سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد بودیم و بار بعدی در 
بهار 9۷و خروج آمریکا از برجام نرخ ارز حدود 8برابر افزایش یافت. این 
فعال بخش خصوصی با بیان اینکه 5۲درصد از حجم تولیدات کشور از 
نوع تولید صنعتی است، اعالم کرد: این صنایع نیازمند واردات مواداولیه 
و ماشین آالت مورد نیاز تولید هستند که به شدت نسبت به تغییر نرخ 
ارز واکنش نشان می دهند.او تأکید کرد: وقتی ساختار تولید به واردات 
وابســتگی زیادی دارد و 8۰درصد واردات را مواداولیه تولید، تشکیل 
می دهد نوســانات نرخ ارز باعث می شود قیمت تمام شده محصوالت و 
هزینه تولید بنگاه ها افزایش یابد که موجب اثر منفی بر تولید صنعتی 
کشور شــده است. ســالح ورزی با اشــاره به اینکه ۲5تا ۳۰درصد ارز 
صادراتی متعلق بــه بخش خصوصی واقعی اســت، تأکید کرد: دولت 
می تواند بــرای ارز حاصل از صادرات بخش های دولتی و شــبه دولتی 
تصمیم بگیرد؛ اما درباره ارز حاصــل از صادرات بخش خصوصی نباید 

ورود کند و برای ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصمیم بگیرد. 

مصرف بی پروای آب در پایتخت
آمارهای دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور حاکی از این است 
که ۳۷درصد خانواده های تهرانی مطابق الگــو یا زیرالگو، آب 
مصرف می کننــد؛ اما مصرف ۶۳درصد مشــترکان باالی الگو 
است و ۴درصد خانوارها نیز بیش از دو برابر مصرف آب دارند که 

بد مصرف محسوب می شوند.
به گزارش همشهری، خشکسالی و کم بارانی به یکی از خصایص 
اقلیم ایران تبدیل شــده و حتی بارندگی مساعد در دوره های 
مقطعی نیز بدون اصالح الگوی مصرف، قادر نیست تبعات بحران 
آب را خنثی کند. این موضوع به خصــوص در تهران به عنوان 
بزرگ ترین کانون جمعیتی ایران که منابــع آب تجدید پذیر 
محدودی دارد، با حساسیت بیشتری باید دنبال شود؛ به گونه ای 

که مصرف آب اکثر مشترکان به الگوی مصرف نزدیک شود.

مصرف آب تهران؛ 39هزار لیتر در ثانیه
مدیر دفتــر مدیریت مصرف آبفای کشــور می گوید: در حالی 
اکنون مصرف لحظــه ای آب در تهران ۳9هــزار لیتر بر ثانیه 
است که میانگین مصرف در سال گذشته ۳5هزار لیتر بر ثانیه 
بوده است. آن هم در شــرایطی که وضعیت بارندگی در تهران 
۷.۳میلی متر بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل و با 
میانگین بلندمدت، ۷8درصد کاهش نشان می دهد. سید  علی  
ســیدزاده می افزاید: از ۶۳درصد خانوارهایی که باالی الگو آب 
مصرف می کنند، چهار درصد معادل ۱5۰هزار خانوار، بد مصرف 
هستند که بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می کنند که در گام 
نخست باید رفتار مصرفی خود را تا میانگین شهر اصالح کنند. 
او با بیان اینکه مدیریت بهینه مصرف راهکارهای مختلفی دارد، 
می گوید: استفاده از تجهیزات کاهنده، مدیریت زمان و کاهش 
زمان استحمام از مهم ترین راهکارها برای کمک به حفظ پایداری 

ذخایر آبی است.

311میلیون مترمکعب، ذخیره آبی پایتخت
در شــرایطی که آمارهای حوزه مصرف آب تهران، نامساعد و 
حتی ترسناک به نظر می رسد، متولیان حوزه آب تالش می کنند 
پایداری شبکه توزیع آب شرب را حفظ کرده و از بروز تنش های 
مقطعی نیز جلوگیری کنند؛ اما با توجه به محدود بودن منابع 
آبی، وظیفه شهروندی حکم می کند که اصالح الگوی مصرف 
آب، جدی گرفته شــود. آخرین آمارهای حوزه آب، از کاهش 
8۴میلیون مترمکعبی ذخایر ســدهای پنج گانه تهران نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد که با توجه به افزایش 
مصرف آب پایتخت، رقم قابل توجهی است. حسن طبسی، رئیس 
اداره بهره برداری و نگهداری سد نم رود، می گوید: مجموع حجم 
ذخایر آبی سدهای پنج گانه و در دست بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای تهران در شرایط فعلی ۳۱۱میلیون مترمکعب است 
که در مقایســه با حجم ۳95میلیون مترمکعبی سال گذشته 
شاهد کاهش 8۴میلیون مترمکعبی هستیم. همچنین نسبت 
به حجم نرمال انتهای آبان ماه که معادل ۷۰۰میلیون مترمکعب 
است با کاهش ۳89میلیون مترمکعبی مواجه هستیم. وی در 
گفت وگو با صداوسیما، می افزاید: میزان بارش در حوزه عملکرد 
شــرکت آب منطقه ای تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
۱۴.۱میلی متر است که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
۱9میلی متر کاهش و نسبت به متوســط بلندمدت با کاهش 
۲۷میلی متری مواجه هستیم. به گفته او، ذخایر آبی در سطح 
استان تهران نسبت به ســال قبل حدود ۲۱درصد کاهش پیدا 
کرده و نسبت به شرایط نرمال بهره برداری نیز بیش از 55درصد 
کاهش را نشان می دهد. این مسئول حوزه آب، می گوید: میزان 
بارش از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 5۷درصد و نســبت به متوســط بلندمدت بیش از 
۶5درصد کاهش را نشــان می دهد از مردم فهیم استان تهران 
خواهش می شود در صرفه جویی آب دقت بیشتری داشته باشند 
و نسبت به مصارف خود حداقل ۲۰درصد صرفه جویی داشته 
باشند تا با لطف خدا بتوانیم از شرایط فعلی به سالمت عبور کنیم.

تراز منفی مصرف و تولید آب
برای مشخص شدن ابعاد بحران آب در تهران و ضرورت اصالح 
الگوی مصرف، توجه به این نکته بد نیست که در شرایط فعلی، 
مصرف آب تهرانی ها، ۱۲.5درصد بیشتر از تولید آب شرب است. 
مدیر بهره برداری از تأسیسات آبی استان تهران می گوید: مصرف 
آب در شــهر تهران ۴۰هزار لیتر بر ثانیه گزارش شده و نسبت 
به تولید که ۳5هزار لیتر بر ثانیه است، مشترکان ۱۲.5درصد 
بیشتر از تولید آب مصرف می کنند. علی اکبر ملکوتی می افزاید: 
خشکســالی های پی درپی باعث شــده حوزه آب ریز سدهای 
تأمین کننده آب تهران به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند 
و در مقایسه با سال گذشته ۳۴ میلیون مترمکعب آب در پشت 
سدها کمتر ذخیره شود. به گفته او، ۶۰ درصد از مشترکان شهر 
تهران پرمصرف هستند و به مشــترکان پرمصرف دائماً تذکر 
می دهیم اگر به تذکرات ما عمل نکنند آب این مشترکان قطع 
می شود. مدیر بهره برداری از تأسیسات آبی استان تهران معتقد 
است: شــهروندان تهرانی با تغییر رفتار الگوی مصرف در زمان 
استفاده از آب شــرب برای مصارف غیرضروری خودداری و در 
زمان استفاده از آب شرب برای مصارف بهداشتی با کاهش زمان 

آن را مدیریت کنند.

ریل گذاری رفع ناترازی برقی 
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با بیان اینکه 
امروز صنعت برق روی ریــل خوبی قرار 
گرفته اعالم کرد: بی تردید این مهم برای از 
میان برداشتن ناترازی های تولید و فراهم 
ساختن مسیر رشد اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود. او به کاربرد 
بهره مندی از تکنولوژی های جدید برای بهینه ســازی مصرف 
انرژی پرداخــت و گفت: هم اکنون با مصرف بــاالی انرژی در 
بخش خانگی مواجه هستیم که با استفاده از ظرفیت تکنولوژی 
شاهد بهینه ســازی مصرف برق در این بخش خواهیم بود و از 
این حیث تولید برق را برای رشــد صنعت و تکنولوژی کشور 

معطوف می کنیم.
هرچند اعالم خبر بومی ســازی بیــش از 95درصد قطعات و 
تجهیزات صنعت برق یک دستاورد به شــمار می رود اما باید 
برای رفع ناترازی در حوزه برق یک استراتژی بلندمدت تدوین 
و به اجرا گذاشته شود تا ثمره این بومی سازی در عمل به نتیجه 
برسد. به هر میزان که وزارت نیرو بتواند با مدیریت تقاضا، تراز 
برقی کشــور را مثبت کند، این فرصت ملی ایجاد می شود که 
انرژی آزادشده در بخش های مولد اقتصادی مورد استفاده قرار 

گیرد و ضریب تاب آوری انرژی کشور تقویت شود.
واقعیت این است که ایران در شــاخص بهره وری انرژی نمره 
ضعیفــی دارد و اقتصاد بــرق و آب ایران از ناترازی ناشــی از 
قیمت گذاری دولتی رنج می برد و از این جهت به رغم افزایش 
ســطح توانمندی فنی و مهندسی شــرکت های ایرانی، بازده 
اقتصادی و ســرمایه گذاری مطلوب نیســت. انتظار می رود 
وزارت نیرو گام های عملیاتی در قالب برنامه هفتم توسعه برای 
ریل گذاری اقتصاد انرژی ایران و تقویت انگیزه سرمایه گذاران 

در یک روند تدریجی بردارد.

دستمزد کارگران
  خبر: هادی ابوی، یکی از نمایندگان کارگران 
در شــورای عالی کار می گوید: در نشست اخیر این 
شورا، نمایندگان کارگری از سیدصولت مرتضوی، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی به عنوان رئیس 
شورای  عالی کار درخواســت کرده اند که کمیته 
دســتمزد۱۴۰۲ طبــق روال ســال های قبل از 
آذرماه مشغول به کار شــود. مرتضوی در برابر این 
درخواســت، اعالم کرده است که جلسه ای با گروه 

کارگری تشکیل خواهد داد.
  نقد: رویه سنتی تعیین دســتمزد کارگران و 
چانه زنی شــرکای اجتماعی حدود ۴ماه به طول 
می انجامد و اخبار و حواشــی آن گاهی به ناامیدی 
یا سرگردانی نیروی کار و کارفرمایان دامن می زند؛ 
رویه ای که در سال های اخیر بر مبنای محاسبات 
کارشناسی انجام می شود و طوالنی شدن آن فقط 
ناشــی از اختالف نظر شــرکای اجتماعی در مورد 
میزان قبول این محاســبات است؛ زیرا دولت برای 
کنترل تورم، کارفرما برای کاهش هزینه بنگاه ها و 
طرف کارگری برای جبران هزینه های تحمیل شده 
به معیشت کارگران، چانه زنی می کنند. از آنجایی 
 که طبق نص صریح قانون، دســتمزد تعیین شده 
باید کفاف معیشــت یک خانوار کارگری را بدهد 
و وضعیت فعلی معیشــت کارگران نیز بر کســی 
پوشیده نیست، تعیین مزد کارگران در سال آینده 
باید در دوره ای کوتاه تر و با افزایش پذیرش خواسته 
کارگران انجام شــود و دولت به جــای موافقت با 
خواسته های ســرکوب دســتمزدی کارفرمایان، 
قواعد کارآمدی در حــوزه تولید، فروش و صادرات 
به منظور افزایش درآمد بنگاه ها و کاهش هزینه های 

آنها تعیین کند. 

چهره روز

خبر

نقد  خبر

آب

کاهش تورم در اقتصاد کشاورزی
مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ساالنه بخش 
تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری ســنتی در تابستان 
امســال خبر داد و اعالم کــرد هزینه تولیــد در این بخش از 
۶۶.۲درصد در تابستان سال گذشته به 5۶.۳درصد در تابستان 
امســال کاهش یافته که بیانگر کاهش دمای هزینه تولید به 

میزان 9.8درصد است.
به گزارش همشهری، کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه 
پرورش بز و بزغاله ســنتی به میزان ۳۱.۱درصد و بیشترین 
نرخ تورم هم مربوط به گروه غالت به میزان 9۷.9درصد ثبت 

شده است.
براساس اعالم مرکز آمار، در تابســتان امسال شاخص قیمت 
تولید بخش زراعــت، باغداری و دامداری ســنتی در ۴فصل 
منتهی به تابستان گذشــته به 55.8درصد رسیده که کاهش 
۷.۳واحد درصدی را نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 
داشته است. این گزارش می گوید: کمترین نرخ تورم در تولید 
مربوط به پرورش گوسفند و بره پرواری به میزان ۲۳.9درصد 
و باالترین نرخ تــورم هم مربــوط به تولید غــالت به میزان 

9۴.۱درصد بوده است.
کاهش هزینه تولید در بخش کشاورزی به عنوان یک شاخص 
پیش نگر می تواند باعث کاهش قیمت تمام شــده محصوالت 
زراعی، باغی و دامداری ســنتی در بخش مصرف شود البته به 
شرطی که این کاهش هزینه تولید استمرار داشته باشد و انگیزه 
ســرمایه گذاران و بازده اقتصادی موردانتظار فعاالن اقتصاد 

کشاورزی را تقویت کند.
اکنون باید منتظر ماند و دید این کاهش نــرخ تورم تولید در 
سایر بخش های کشاورزی در فصل های آینده تکرار خواهد شد 
و برنامه دولت برای تقویت اقتصاد کشــاورزی ایران چیست و 

چگونه می خواهد هزینه تولید را پایین بیاورد.

نمای آب تهران

تغییر نسبت به سال قبل

 -21.3
درصد )کاهش(  311.000.000

مترمکعب

   ذخایر آبی سدهای
  پنج گانه

تغییر نسبت به سال قبل

 11.4
درصد )افزایش(  39.000

لیتر بر ثانیه

   مصرف لحظه ای
  آب

تغییر نسبت به سال قبل

 -57
درصد )کاهش(

   میزان بارندگی تهران
  از اول مهر

 14.1
میلی متر


