
خونه "براس��اس آمار وزارت راه و  به  شهرس��ازی در بخش مسکن خونه 
استیجاری به طور متوس��ط در تهران میزان اجاره 
به��ا ۳۰ درص��د افزای��ش یافت��ه ک��ه ای��ن رقم 
امیدوارکننده اس��ت. البته این می��زان افزایش در 
ن��رخ اجاره به��ا مطلوب نبوده ام��ا در عین حال با 
آم��ار و ارقام��ی که این روزها منتش��ر می ش��ود، 
متفاوت اس��ت."این عبارت بخش��ی از گفته های 
رئیس جمه��وری در نشس��ت   ب��ا متولیان بخش 
مس��کن  اس��ت که ط��ی روزهای اخی��ر نقدهای 
بس��یاری را به همراه  داشته است. نقدهایی که از 
آمار و ارقام های متناقض شروع شده و پس از آن 

دغدغه ها و نگرانیهای مردم را فراگرفته است. 

 تناقضات آماری
این آمارهای ارایه ش��ده از سوی رئیس جمهور در 
حالی مطرح ش��ده که پیش ازاین روزنامه ایران  به 
عنوانی کی ازتریبون های اصلی دولت درگزارش��ی 
از افزای��ش 8۰ درص��دی قیمت زمی��ن خبر داد و 
نوش��ت:" مرکز آمار ایران از افزای��ش ۷۹.۳ درصد 
قیمت زمین طی پاییز امس��ال در مقایس��ه با پاییز 
سال گذشته خبر داد. زمین یکی از نهاده های اصلی 
در هزینه تمام ش��ده مسکن اس��ت. در مناطقی از 
کش��ور و بویژه در تهران ۷۰ درص��د قیمت نهایی 
مسکن را قیمت زمین تش��کیل می دهد.   اگر چه 
دراین گزارش به این موضوع اش��اره ش��ده بود که 
زمین ۷۰ درصدقیمت نهایی ملک را تش��کیل می 
ده��د امااینکه رئیس جمهور از رش��د ۳۰ درصدی 
خبر می دهد این بدان معناست که  نمیتوان استناد 

به گزارش های این رسانه رسمی دولت داشت. 

غیر قابل استناد 
نکته قابل توجه درخصوص این گزارش ها اما بحث 

آمارهای ارایه شده از سوی وزارت راه وشهرسازی 
اس��ت که رئیس جمهور در صحب��ت هایی به آن 
اس��تنادکرده اس��ت . ۹ تیرماه سالجاری درست ۳ 
هفت��ه قبل از اینکه رئیس جمه��ور به آمار وزارت 
راه اس��تناد کند این وزارتخانه درگزارش��ی از    از 
رشد 1۰۷ درصدی قیمت مسکن دربهار خبر دادو 
نوش��ت: "در فروردین امس��ال متوسط قیمت هر 
مترمربع واحدهای مس��کونی در مناطق 22 گانه 
ته��ران 11 میلیون و 411 هزار تومان بوده که در 
ماه بعد یعنی اردیبهشت ماه به 12 میلیون و ۷12 
هزار تومان افزایش یافته اس��ت. در خردادماه ۹8 
نیز متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با 
رشد 5.6 درصدی نسبت به دومین ماه بهار امسال 
ب��ه 1۳ میلیون و 425 ه��زار تومان افزایش یافت.
در مجموع طی س��ه ماه بهار ۹8 متوس��ط قیمت 

مسکن 12 میلیون و 516 هزار تومان بود.
از سوی دیگر در فروردین، اردیبهشت و خردادماه 
سال گذش��ته متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد 
مس��کونی به ترتیب 5 میلیون و 584 هزار تومان، 
5 میلی��ون و ۹84 هزار تومان و 6 میلیون و 4۹۰ 
ه��زار تومان بود. در بهار س��ال گذش��ته میانگین 
قیم��ت ه��ر مترمربع واحد مس��کونی 6 میلیون و 
1۹ ه��زار تومان بود. مقایس��ه میانگین قیمت در 
بهار سال گذش��ته و بهار امسال حاکی از افزایش 
1۰۷.۹ درصدی قیمت در سه ماه ابتدای سالجاری 
است." درکنار این آمارها اما آمارهای بانک مرکزی 
به عنوان ی��ک مرجع دیگر دراین زمینه نیز خالی 

از لطف نیست . 
در تاریخ 6 تیرماه س��الجاری روابط عمومی بانک 
مرکزی  با انتشار گزارش��ی تحت عنوان "گزارش 
خرداد ماه بازار مس��کن ش��هر تهران منتشر شد" 
ازاین موضوع پرده برداش��ت که تع��داد معامالت 
آپارتمان های مسکونی ش��هر تهران در خرداد ماه 

س��ال 1۳۹8، به 6هزار واحد مس��کونی رسید که 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 5۹.8 درصد کاهش 
را نش��ان می دهد. دراین گزارش آمده بود ؛در ماه 
مورد گزارش، متوس��ط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 1۳۳ 
میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
س��ال قبل به ترتیب 4.۹ و 1۰4.۳ درصد افزایش 
نشان می دهد. همچنین در گزارش مربوطه اعالم 
ش��ده بودکه »گزارش تحوالت بازار مس��کن شهر 
ته��ران در خرداد م��اه س��ال 1۳۹8«، برگرفته از 
آماره��ای خ��ام س��امانه ثبت معام��الت امالک و 
مس��تغالت کشور است که توسط اداره بررسی ها و 
سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر 

شده می شود.
در  مفاد گزارش یاد ش��ده همچنین عنوان ش��ده 
بود که رش��د قیمت مسکن نشان می دهد متوسط 
قیمت ف��روش هر مترمربع زیربنای مس��کونی در 
تهران و در مدت یکسال نزدیک به ۹۰ درصد بوده  
اس��ت وهمین محاس��بات در کل کشور2 میلیون 
6۰۰ ه��زار تومان با میانگین مس��احت 1۰۷ متر 
مربع و متوس��ط عمر بنای 11 سال بوده است، که 
نسبت به فصل قبل 1۷.8 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 6۰.۳ درصد افزایش داشته است.  
دراین گزارش نی��م نگاهی هم به قیمت اجاره بها 
ش��ده  و عنوان شده بود که متوس��ط مبلغ اجاره 
ماهانه به عالوه س��ه درص��د ودیعه پرداختی برای 
اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 
در کل کش��ور 1۰ هزار تومان با میانگین مساحت 
۹۷ متر مربع و متوس��ط عمر بنای 1۳ سال بوده 
است، که نسبت به فصل قبل ۰.۹ درصد و نسبت 
به فصل مش��ابه س��ال قب��ل 25.4 درصد افزایش 

داشته است.

خشت کج
رش��د 1۰4 درصدی قیمت مس��کن و۳۰ درصدی 
اجرا بها به اس��تناد آمار منتشر شده تنها یک بعد 
آماری قضیه اس��ت اما نکته مهم و اصلی را باید در 
سیاست ها و اقداماتی جستجو کرد که بازار ملک و 
مسکن را به این حال و روز انداخته است  و به قولی 
می توان از آن به عنوان خشت کج دولت یاد کرد.

قدر مسلم این آمارهای کاغذی زمانی که به بازار واقعی 
می رسند   نوسانات  به مراتب بیشتری را تجربه می 
کنند به این ترتیب که برخالف ادعای متولیان گرانی 
مس��کن تاثیر قابل توجهی را برقمیت اجاره بها می 
گذارد و فرمول های محاسبه شده دراین خصوص آن 

طور که باید درشرایط تورمی ایران مصداق ندارد . 
 این مس��اله را به خوبی دررشد قیمتی ثبت شده 
برای اجاره بها در س��ه ماهه ابتدایی سال می توان 
مشاهده کرد به این ترتیب که قیمت مسکت1۰4 
درصدرشدداشته اما مالکان برای مستاجران رشد 
1۰ ت��ا 4۰ درصدی را لحاظ ک��رده اند و این رقم 
حت��ی 1۰ درصد از رقمی کع��ه رئیس جمهوردر 

آمارهای خود آورده است بیشتر است. 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتص��ادی در ارزیابی 
ای��ن روند همواره سیاس��ت های غیر کارشناس��ی 
ونادرس��ت متولیان این حوزه را موردانتقادقرار داده 

ومیگویند؛تداومسیاست های نادرست و عدماجرای 
درسست برخی قوانین منجر به بغرنج شدن اوضاع 
دراین بازار ش��ده اس��ت.  این افراد از س��وی دیگر 
ع��دم تعادل عرض��ه و تقاضا را مدنظر ق��رار داده و 
می گویند؛ اگر به آمارهای ثبت ش��ده در سال ۹5 
اس��تناد ش��ود  بدون احتس��اب خانه های خالی از 
سکنه ، کشور با  1.۳ میلیون کسری مسکندرکشور 
روبرواس��ت. البته در کنالر این مساله باید این نکته 
را نیزدرنظر داشت که هر ساله  چیزی حدود ۷۰۰تا 
8۰۰هزار ازدواج در کشور صورت میگیردکه افزوده 
شدن خود این رقم به رقم موجود درکنار ۳۰۰هزار 
واحدی که درکشور ساالنه ساخته می شودحکایت 

از یک بحران جدی دربخش عرضه مسکن دارد. 
با تمام این تفاس��یر اگر مس��اله نبودنظارتکافی و 
منطقی  در بازار ملک رابی افزاییم این  نکته مطرح 
می ش��ود که با توجه به عدم تعدال عرضه و تقاضا 
و با در نظر داش��تن نرخ تورمی موجوددرکش��ور و 
البته  کاهش قدرت خریدمردم نبود نظارت کافی 
و دقیق از سوی متولیان آینده این بازار راخطرناک 
تر از ش��رایط کنون��ی کرده ومی کن��د و خوداین 
مس��اله درکنار تمام آمارهای ضدو نقیض موجود 
به عنوان یک مشکل بزرگ و بزرگ برای کشور به 

حساب می آید که باید مدنظر متولیان باشد. 

7  چهار شنبه  2 مرداد 1398  شماره 5078  معیـشت

 تغییرات در سرشماره پیامک 
به کاربران بانک توسعه صادرات

پیامک های بانکی ارس��الی به کاربران بانک توس��عه 
صادرات )غیر از اپراتور همراه اول( از روز چهارش��نبه 
2 م��رداد از سرش��ماره ۳۰۰۰۹4۳۰ ارس��ال خواهد 
شد.ش��رکت خدمات انفورماتیک ط��ی نامه ای اعالم 
کرد: در راس��تای بهبود کیفیت خدمات بانکی مبتنی 
بر پیامک و با هدف حصول نتایجی همچون دسترسی 
پذیری، اقدام به ارزیابی فنی و تغییر شرکت پیمانکار 
ارائه دهنده خدمات پیامکی نموده است.بر این اساس 
تمامی پیامک های بانکی ارس��الی ب��ه کاربران بانک 
توسعه صادرات از بامداد چهارشنبه مورخ ۰2/۰5/۹8 
به ج��ای سرش��ماره فعل��ی 2۰۰۰48 از سرش��ماره 
۳۰۰۰۹4۳۰ ارس��ال خواهد شد.این تغییر صرفاً برای 
کاربران اپراتورهای غیر همراه اول خواهد بود و پیامک 
های مرب��وط به کاربران اپراتور همراه اول همچنان از 

سرشماره ۷۰۰۷۳۰ ارسال می شود.

 حضور موفق شناسا، از شرکت های 
گروه مالی پاسارگاد در نمایشگاه الکامپ

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در حوزه 
محصوالت، خدمات و راهکارهای صنایع الکترونیکی، 
کامپیوت��ر و دیجیتال در اقتصاد ایران در تاریخ 2۷ تا 
۳۰ تیر ماه 1۳۹8 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
تهران با حضور مجموعه شناس��ا، از شرکت های گروه 
مالی پاس��ارگاد برگزار شد.ش��رکت شناس��ا، به عنوان 
شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر گروه مالی پاسارگاد، 
با محوریت معرفی امکانات و دستاورد های شتابدهنده 
تریگ آپ، بازدیدکنندگان از این نمایشگاه را با آخرین 
س��رمایه گذاری های ص��ورت گرفت��ه در الیه رش��د و 
شتابدهی آش��نا کرد و فرصتی را برای استارتاپ های 
منتخب خود در جهت معرفی به دیگر سرمایه گذاران 
و نیز توسعه بازار و محصوالت آنها، مهیا کرد.بر اساس 
این خبر، اس��تارتاپ های آسانیس��م )پلتفرم خدمات 
مراقبتی و پرستاری(، رایفای )پلتفرم تبلیغاتی بر بستر 
وایفای(، فن آس��ا )تولید ابزارهای نوین توانبخش��ی- 
قاشق مخصوص مبتالیان به لرزش دست(، کی کوجا 
)موتور جستجو هوشمند اقامتگاه های ایران(، اسمارت 
مدیکو )دس��تیار هوشمند سالمت ویژه افراد دیابتی(، 
حام��ی باش )پلتف��رم جذب حمایت مالی مس��تمر(، 
داس��تانپ )تولید محتوای دیجیتال ب��رای کودکان(، 
فیکسش��و ) س��رویس آنالین خدمات خودرو در محل 
مش��تری(، ویلرنو )پلتف��رم آموزش زبان با ش��یوه ای 
نوین(، معمار آنالین )پلتفرم آموزشی در معماری( به 
عنوان استارتاپ های مستقر در شتابدهنده تریگ آپ، 
بخش مهم��ی از برنامه های این مجموعه برای حضور 

در این رویداد بودند.

 مهر تایید سهامداران
 بر عملکرد ارزشمندترین بانک بورسی

با برگزاری مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک ملت، 
صورت های مالی این بانک بزرگ بورسی برای مقطع 
منتهی به 2۹ اس��فندماه ۹۷ ب��ا اکثریت قاطع آرا، به 
تصویب س��هامداران رس��ید.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، در این مجمع که به ریاس��ت حسن روستا 
رییس هیات مدی��ره این بانک و حضور دکتر مرادپور 
مدیرکل دفت��ر بانک و بیمه وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی ) نماینده دولت و س��هام عدالت( و دکتر خادم 
المله )نماینده شرکت س��رمایه گذاری صباتامین( به 
عنوان ناظران و همچنین سیدمحمد نورمحمدحسینی 
مدیرکل حقوقی بانک ملت به عنوان منشی برگزار شد، 
پ��س از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره از س��وی 
دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و اظهارنظر 
مطل��وب حس��ابرس قانونی، عملکرد ای��ن بانک مورد 
تصویب قاطع س��هامداران قرار گرفت.در این جلس��ه، 
همچنی��ن روزنامه های اطالع��ات و دنیای اقتصاد به 
عنوان روزنامه های رس��می و س��ازمان حسابرسی به 
عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1۳۹8 
برگزیده شدند.بر اساس این گزارش، رشد 54 درصدی 
دارایی ها، رش��د 261 درصدی حقوق صاحبان سهام، 
افزایش 112 درصدی جذب منابع غیرهزینه زا، رشد 
44 درصدی کل درآمدها، رش��د 1۹51 درصدی سود 
خالص، کاهش ۳6 درصدی نسبت مطالبات به خالص 
تس��هیالت غیردولتی، کاهش 8 درصدی نسبت سود 
پرداختی به س��پرده ها به درآمدهای مش��اع، کاهش 
5۷ درصدی نس��بت هزینه غیرعملیاتی به درآمدهای 
غیرمشاع، کاهش 2.6 درصدی نرخ موثر منابع و رشد 
8 درصدی درآمدهای کارمزدی با وجود اعمال تحریم 
ها و کاهش عملیات ارزی، از جمله دستاوردهای بانک 

ملت در سال 1۳۹۷ بوده است.

عملکرد بانک ملی ایران از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی در سال گذشته

بر اس��اس اعالم صندوق توسعه ملی ، در سال گذشته 
یک میلی��ارد دالر قرارداد با بانک مل��ی ایران منعقد 
ش��د که از ای��ن رقم 828 میلی��ون دالر اعتبار جهت 
اعطای تس��هیالت به مش��تریان واجد شرایط در نظر 
گرفته شده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، اعتبار در نظر گرفته شده برای ذینفعان، معادل 

82 درصد مبلغ قرارداد است.

اخبار

محدودیت برق مصرفی تولید کنندگان ارز دیجیتال   
وزیر نیرو گفت: مصرف برق در تولید ارز دیجیتال باید در حد مجاز باش��د و در 
تابس��تان و ساعات اوج بار برای تولید آن محدودیت های مصرفی در نظر گرفته 

می شود.
رض��ا اردکانیان با بیان اینکه از نظر وزارت نیرو در حوزه ارز دیجیتال تنها بحث 

مص��رف برق آن مطرح اس��ت، گف��ت: وزارت نیرو از ابتدا ای��ن موضوع را مطرح 
کرده که اگر اصل موضوع تولید ارز دیجیتال در کش��ور پذیرفته شود، این وزارتخانه 

مالحظات خود را در حوزه برق مصرفی مطرح می کند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه مصرف برق ارز دیجیتال باید در حد مجاز 
باش��د، افزود: مجلس قانونی مصوب ک��رده و در آن تکالیف بهره برداران غیرمجاز از آب، 
برق و غیره را مش��خص کرده است که بر این اساس بر فرض مجاز بودن تولید رمزارزها 

باید این قانون در این حوزه اعمال شود.  خانه ملت 

مسکن کارکنان دولت در دستور کار
 وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تابستان امسال مترو هشتگرد افتتاح می شود، 

گفت: مسکن کارکنان دولت در دستور کار است و ان شاءاهلل اجرایی می شود.
محمد اس��المی اظهار کرد: تمام برنامه های ما در حوزه مس��کن ازجمله مسکن 

کارکنان دولت به قوت خود باقی است و ان شاءاهلل اجرا خواهد شد.
وی افزود: بخش��ی از مس��یر مترو گلشهر-هشتگرد آماده ش��ده و امروز هم آقای 

جهانگیری که این توفیق را داش��تیم در خدمت شان باشیم با درزین آمدند. عملیات 
اجرایی این پروژه پیوس��ته پیش��رفت داش��ته و انش��اءاهلل برای تابس��تان امسال مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. وزیر راه و شهرسازی گفت: خوشبختانه دو رام قطار برای این 
پروژه خریداری ش��ده و به محض اتمام کار وارد ریل خواهد ش��د. پرونده مسکن مهر تا 
پایان سال 1۳۹8 بسته خواهد شد. وی در خصوص نرخ واقعی رشد اجاره بها مالک آن 

چیزی است که به طور رسمی توسط مراجع آماری اعالم می شود.  ایسنا

تدوین سناریوهای تغییر قیمت نان
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:س��ناریوهای مختلفی تدوین شده تا 
چرخه گندم، آرد و نان کش��ور اصالح قیمت شود؛ البته این اصالح نرخ به نوعی 

صورت خواهد پذیرفت که مصرف کننده دچار شوک قیمتی نشود.
حس��ین مدرس خیابانی از تدوین سناریوهای اصالح قیمت نان از سوی وزارت 

صنع��ت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: س��ناریوهای مختلفی تدوین ش��ده تا 
چرخ��ه گندم، آرد و نان کش��ور اصالح قیمت ش��ود؛ البته این اص��الح نرخ به نوعی 

صورت خواهد پذیرفت که مصرف کننده دچار شوک قیمتی نشود. 
وی افزود: بر این اساس هدف دولت این است که هم کارخانجات آرد، هم نانوایی ها و نیز 
آسیابان های کشور به گونه ای در این چرخه اصالحی حرکت کنند که اگر نواقصی در آن 
وجود دارد، برطرف شده و اصالحات قیمت به نحوی صورت گیرد که به یک عدد شفاف 

برای قیمت نان دست یابیم که همه تکلیف خود را بر اساس آن بدانند.  مهر

برخی تحلیل ه��ای اقتص��ادی بر این  اس��ت که طبق گ��زارش بانک مرکزی سبد خــانوار
در س��ال ۹6 دس��تمزد کارگ��ران ۳۷درص��د از حداق��ل 
هزینه های س��بد معیش��تی آنها را پوش��ش می داد . فاصله 
درآم��د و هزینه ها در س��ال ۹۷ کاهش یافته که در س��ال 

جاری بار دیگر بیشتر شده است.
ع��دم تطابق درآمد و هزینه، این روزها یکی از دغدغه های 
اصلی جامعه کارگری اس��ت. چالش��ی که به رغم تالش هر 
س��اله برای نزدیک کردن دس��تمزد تا تورم و تعادل نسبی 
آن در اواخ��ر دهه 8۰، با کاهش قدرت خرید کارگران طی 
سال های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی 
که حتی رهبر معظم انقالب اس��المی هم امس��ال همزمان 
ب��ا روز کارگران در میان ه��زاران نفر از کارگ��ران به بیان 
س��ه مس��ئله مهم امروز جامعه کارگری نیز اش��اره کردند.
آن سه مسئله ش��امل »مزد« »امنیت ش��غلی« و »احترام 

به کارگران« بود.
ه��ر چند افزایش میزان دس��تمزد در نگاه نخس��ت، بیانگر 
میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما مسئله اصلی 
اینجاست که توجه به شاخص »تورم« باید در کنار افزایش 
دستمزد باشد. افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر 
ن��رخ تورم، اث��ر معکوس خواهد داش��ت و به کاهش قدرت 

خرید منجر می شود.
بررس��ی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال 
84 ت��ا کنون نش��ان می دهد، فاصله تورم از دس��تمزد طی 
س��ال های ۹8 ت��ا ۹2 افزایش پیدا کرده اس��ت؛ به عبارتی 
با تش��دید فاصل��ه تورم تا دس��تمزد طی این ب��ازه زمانی، 
قدرت خرید کارگران به نسبت سال های قبل از آن کاهش 

بیشتری داشته است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کش��ور درباره افزایش هزینه های زندگی گفت: 
یک تکلیفی از س��وی س��ازمان جهانی کار مشخص شد. از 
اوایل س��ال 8۹ و ۹۰ مش��اهده می کردیم که سمینارهایی 

درباره س��ند کار شایسته برگزار شد، س��ند و پیش نویسی 
تهیه ش��د، بعد از مدت ها بدون حضور کارگران این س��ند 

نهایی شد.
وی با بیان اینکه س��ند کار شایس��ته آن گونه که باید تهیه 
نشده است گفت: این سند بدون سه جانبه گرایی تدوین شده 
اس��ت و مفهوم دیگری به جز کار شایسته دارد. در این سند 
به صورت زیرپوس��تی پذیرش مردم برای اشتغال با حداقل 
درآمد آمده است. ما باید به خاطر وظایف قانونی مانع انجام 

این کار شویم، مسئول این کار وزارت کار است.
توفیقی با اش��اره ب��ه افزایش درص��دی هزینه های زندگی 
کارگران نس��بت به اسفند ماه ۹۷ اظهار داشت: میزان سبد 
حداقلی در اس��فند ماه ۹۷ حدود ۳میلی��ون و ۷5۹هزار و 
262 تومان بود. اما این س��بد در ح��ال حاضر به 6میلیون 
و 482هزار و 215 تومان تا انتهای اردیبهش��ت ماه رسیده 
اس��ت. تا پایان اردیبهش��ت م��اه جهش های��ی در لبنیات، 
حبوبات و س��یب زمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم 

را در هزینه سبد می گذارد.
رئیس کمیته دس��تمزد کانون عالی ش��ورای اس��المی کار 
کشور ادامه داد: در اس��فند ماه اعالم کردیم که اگر حقوق 
1۰۰ درص��د اضاف��ه ش��ود، اما دول��ت و ق��وه مقننه نقش 
حاکمیت��ی خ��ود را در بازار ایف��ا نکنند، ما در ب��ازار دچار 
مشکالت هستیم. اگر مشاهده کنیم که با سوءاستفاده گران 

برخورد کنند، این گونه نمی شود.
وی ادامه داد: کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را 
به صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد 
س��ه گانه ش��ورای عالی کار، به طور مرتب تش��کیل جلسه 
نمی دهد و نمایندگان دول��ت و کارفرمایان جز در روزهای 
پایانی هر س��ال، بحِث »دستمزد« و محاسبات آن را جدی 
نمی گیرند. باید در طول س��ال، سبد معاش خانوار محاسبه 
ش��ود و نمودار تغییرات این ش��اخص، در طول دوازده ماه 
مشخص باش��د تا در نهایت در پایان س��ال، با یک عالمت 

سؤال بزرگ مواجه نباشیم.  تسنیم 

به دنبال عدم تطابق درآمد و هزینه؛ 
سفره کارگران کوچکتر شد 

آمارها حاکی است که پایتخت نشینان  در هفت��ه جاری با میزان مصرف س��ه زندگـــانـي
میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب آب، رکورد بی س��ابقه مصرف 
در ش��بانه روز را زدند، به طوری که تاکنون در پایتخت شاهد 
این میزان مص��رف آب در طول یک روز نبوده ایم. همچنین 
پیک مصرف برق به عدد 5۷ هزار و 681 مگاوات رسید تا بر 
این اساس رکورد جدیدی در مصرف برق هم به ثبت برسد.

میزان مصرف آب در تهران درحالی به س��ه میلیون و ۷۰۰ 
هزار مترمکعب رس��یده که  س��ال گذش��ته در همین بازه 
زمان��ی مصرف آب روزانه تهران حدود س��ه میلیون و 45۰ 
هزار مترمکعب بوده است، بنابراین میزان مصرف آب تهران 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته 25۰ هزار مترمکعب 

افزایش یافته است.
بن��ا بر اع��الم وزارت نیرو و به گفت��ه محمدرضا بختیاری - 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران-، افزایش 
دو درج��ه ای دمای هوای تهران موجب ش��ده تا مصرف آب 
پایتخت رشد معناداری پیدا کند. هر ساله با افزایش جمعیت، 
مص��رف آب بین دو تا 2.5 درص��د افزایش پیدا می کند، اما 
متاسفانه امسال میزان مصرف آب شهروندان تهرانی حدود 
چهار درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این رشد 
مصرف در برخی از روزهای تابستان به بیش از هفت درصد 
نیز رس��یده است. از س��وی دیگر سخنگوی صنعت برق هم 
اعالم کرده که روز گذش��ته پیک مصرف به عدد 5۷ هزار و 
681 مگاوات رسید تا بر این اساس رکورد جدیدی در مصرف 
برق کشور به ثبت برس��د. به گفته مصطفی رجبی مشهدی 
مصرف برق روز گذش��ته کشور حدود 12۰۰ مگاوات نسبت 

به روز یکشنبه افزایش پیدا کرده است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در چه��ار دهه اخیر پیک مصرف برق 
همواره رش��د هفت درصدی داشته است، گفت: در تابستان 
امسال همکاری و مدیریت مصرف تمامی بخش های خانگی، 
صنعت، تجاری و کش��اورزی در س��اعات اوج مصرف موجب 
شده است تا مصرف پیک امسال نسبت به سال گذشته تنها 

یک درصد افزایش یابد که این مهم تاثیرگذاری بسیار زیادی 
در اقتصاد ملی دارد. روز گذش��ته تمامی مبادالت برق کشور 
در زم��ان پیک ح��دود 1۳۳4 مگاوات بوده اس��ت که از این 
میزان 1264 مگاوات مربوط به صادرات و ۷۰ مگاوات مربوط 
به واردات برق بوده اس��ت. همچنین در روز گذش��ته میزان 
ذخیره نیروگاه ها ب��ه ۷۷5 مگاوات و مصرف برق صنایع نیز 
به ۳۹61 مگاوات رس��یده بود. پیش از این بیش��ترین میزان 
مصرف برق کش��ور مربوط به بیس��تم تیرماه سال گذشته با 

رقمی در حدود 5۷ هزار و ۹۷ مگاوات بوده است.
مس��ووالن بر این باورند که بارندگی های مناسب سال آبی 
جاری موجب ش��ده اس��ت تا تصور غلطی در جامعه مبنی 
بر رفع مش��کل کم آبی ایجاد ش��ود، همین مسئله در کنار 
افزای��ش دمای هوا و ماندگاری آن موجب ش��ده اس��ت تا 
مصرف امس��ال آب تهران به ش��کل  قابل توجهی افزایش 
یاب��د. افزایش مصرف آب در تهران درحالی رخ داده اس��ت 
که نگرانی هایی درباره تامین آب مورد نیاز این استان وجود 
دارد. از یک طرف جمعیت این اس��تان رو به افزایش بوده و 
از طرف دیگر بس��یاری از طرح هایی که قرار بوده آینده آبی 

این استان را تامین کنند، متوقف شده اند.
برآوردها نش��ان می دهد جمعیت ته��ران در افق 141۰ دو 
میلی��ون نفر افزایش خواهد یافت. پیش بینی ها حاکی از آن 
اس��ت که تا سال 141۰، 58۰ هزار نفر به جمعیت پردیس، 
ی��ک میلی��ون نفر به منطقه 22 ته��ران و 5۰۰ هزار نفر در 
حواش��ی تهران، به جمعیت اضافه شود و این موضوع بحران 
آب را جدی ت��ر می کن��د. میزان مصرف فعلی ش��هر تهران 
س��االنه یک میلیارد و 5۰ میلیون متر مکعب است. از سوی 
دیگر طرح های آب رس��انی از سد الر به کالن، آب رسانی از 
س��د لتیان به پردیس، انتقال آب از طالقان به کرج و تهران 
و آب رس��انی به صنایع تهران از سد ماملو، چهار طرح عمده 
تأمین آب تهران محسوب می شوند که به دالیل مسائل مالی 
و بحث های محیط زیستی متوقف شده اند و اجرای آن ها به 
حدود شش هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. ایسنا

تهرانی ها رکورد مصرف آب و برق را زدند؛
سایه بحران آب  

سیاست روز وضعیت قیمت بازارملک را بررسی می کند؛

مسکن؛ خشت کج دولت 

مدی��ر عام��ل ش��رکت ملی  ل و نفتی پتـــــر فرآورده ه��ای  پخ��ش 
ای��ران با بی��ان اینک��ه از 2۰ م��رداد مرحله اول 
استفاده از کارت سوخت شخصی شروع می شود، 
گفت: کس��انی که کارت س��وخت نداش��تند و از 
طریق »دولت هم��راه« کارت بانکی معرفی کرده 
بودند تا به جای کارت س��وخت اس��تفاده کنند، 
اس��امی تمامی آن ها برای صدور کارت س��وخت 
اعالم ش��ده اس��ت و به زودی کارت س��وخت به 

درب منازل ارسال می شود.
امی��ر وکی��ل زاده با اش��اره به اینکه اس��تفاده از 
کارت سوخت شخصی که به تدریج در کل کشور 
اجرایی می ش��ود، اظهار کرد: این روش از قاچاق 
س��وخت و س��وء اس��تفاده از کارت های سوخت 

جلوگیری می کند.
وی با اش��اره به اینکه بنزین ه��م خودش قاچاق 
می ش��ود و هم می تواند در مناطق مرزی خدمت 
لجس��تیک قاچاق دیگ��ر کاال ها ق��رار بگیرد، در 
خصوص اهداف اس��تفاده از کارت س��وخت بیان 
کرد: ه��دف اصل��ی اس��تفاده از کارت س��وخت 
جلوگیری از قاچاق س��وخت و نیز سوء استفاده از 

کارت های سوخت شخصی است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
اشاره به اینکه این کار سبب می شود یارانه سوخت 
در سرزمین خودمان و برای مردم خودمان هزینه 

ش��ود، تصریح کرد: جلوگیری از قاچاق س��وخت 
خود به خود باعث کاهش مصرف س��وخت و هدر 

رفت منابع ملی می شود.
وی ادام��ه داد: در حال حاضر ما می دانیم از نازل 
هر جایگاه چقدر بنزین خارج شده، اما نمی دانیم 
چه کسی از آن استفاده می کند و اگر عرضه بنزین 
با کارت آزاد جایگاه باش��د اطالعاتی در خصوص 

خودرو مصرف کننده استخراج نمی شود.
 مدیر عامل ش��رکت ملی پخش با اش��اره به این 
که اجرای برنامه لزوم اس��تفاده از کارت س��وخت 
شخصی با اولویت در کالن شهر های تهران، کرج، 

تبریز و اصفهان اجرا می شود، افزود: این طرح در 
م��دت زمان کوت��اه در دیگر کالن ش��هر ها و کل 

کشور نیز اجرا می شود.
امیر وکیل زاده در خصوص مسائل احتمالی اجرای 
این طرح گفت: در ابتدای اجرای این طرح، امکان 
عرضه سوخت با کارت جایگاه دار برای کسانی که 
هنوز کارت س��وخت ثبت نام نک��رده اند یا کارت 
س��وخت را همراه خود ندارند، وج��ود دارد، اما با 
اعم��ال محدودیت در کمیت بنزین، به طوری که 
برای مثال به جای 6۰ لیتر، ۳۰ لیتر س��وخت به 
راننده عرضه می ش��ود و به م��رور این محدودیت 
بیشتر می ش��ود تا اینکه همه کارت سوختشان را 

تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.
وکیل زاده با اش��اره به اینکه رمز اولیه کارت های 

س��وخت 4 رقم ش��ماره ملی ف��رد صاحب کارت 
اس��ت، خاطر نش��ان کرد: اگر کس��ی رمز کارت 
سوخت را فراموش کرده باشد، می تواند با مراجعه 
به س��ایت ش��رکت ملی پخش یا از طریق تماس 
ب��ا ش��ماره ۰۹62۷ راهنمایی ه��ای الزم را برای 
دریافت آدرس مراکز رمزگش��ایی کارت س��وخت 
دریافت کند. به گفته وی، عده ای از شهروندان که 
کارت هوش��مند سوخت خود را گم کرده اند و در 
فراخوان قبلی نس��بت به ثبت نام از طریق سامانه 
دولت همراه اق��دام نکرده اند، می توانند با مراجعه 
به دفاتر پلیس +1۰ با در دس��ت داشتن مدارک، 
برای صدور کارت هوش��مند سوخت المثنی اقدام 
کنن��د.  روابـط عمومی شـرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران،

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد
یح جزئیات الزام سوخت گیری با کارت سوخت شخصی تشر


