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رستم قاسمی خبر داد
بررسی بسته دوم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره

وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته دیگری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای 
کنترل اجاره مسکن، فردا در جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد.

به گزارش ایرنا، »رســتم قاســمی«  دیروز ) شنبه( در جلسه شورای مسکن 
ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هم وطنان 

جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.
قاسمی در این جلســه به موضوع »اجاره مسکن« و »مصوبه تعیین حداکثر 
افزایش اجاره بها« اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه جایی 
مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت های بسیار باال در همه شهرها به ویژه 
شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای 
بهبود شرایط اجاره نشینی فراهم شد و یکی از مهم ترین مصوبات آن توسط سران 
ســه قوه همزمان با ارســال طرح وزارت راه وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن 
به مجلس شــورای اســامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف 

اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری 
انجام گرفت که حکم فقهی ایشــان به بسیاری از ســواالت مطرح شده در این 
خصوص پاسخ می دهد. با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به 
جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به 
جابه جایی دارند. این عضو کابینه دولت سیزدهم اعام کرد: بسته دیگری هم از 
سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، فردا در جلسه هیات دولت برای 

تصویب هیات وزیران مطرح خواهد شد.
وی به ســامانه »کد رهگیری« موجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای 
اماک کشــور پیش از این با کد رهگیری در سامانه ای در وزارت صمت باید به 
ثبت می رســید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، 
با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطاعات مهمی 
دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه ریزی به منظور نظارت و کنترل های الزم 

در بازار اجاره مسکن سال های آتی کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشــان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن 
توسط این سامانه در استان ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید 
با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند. در سال های آینده با 

ایجاد نرم افزارها و سامانه های بیشتر کنترل ها بر بازار اجاره دقیق تر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص 
حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره 

مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.

چشم انداز آینده بورس
درحالی که بازار سرمایه حدود یک ماه است که دوباره روی ریل نوسان افتاده، 
یک تحلیلگر ضمن بررسی عواملی که روی این بازار تاثیرگذار است، اظهار کرد 

به طور کلی انتظار برای ریزش یا افت بازار وجود ندارد.
ولید هاالت در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه چند متغیر مهم وضعیت بازار 
سرمایه را تحت تاثیر قرار داده اند، توضیح داد: نخستین آیتم ابهام در بازار جهانی 
است. اینکه آیا دچار رکود خواهد شد و قیمت ها بیشتر تعدیل می شوند یا خیر؟ 
موضوع دیگر هم نرخ ارز است که در بازار داخلی باال رفته، شاخص قیمت مسکن 
و تورم نیز رو به باال هستند اما دالر نیمایی مدت زیادی است که در محدوده ۲۵ 
هزار تومان ثابت مانده و با دالر بازار آزاد فاصله پیدا کرده است. این آیتم ها روی 

ذهن بازار اثر گذاشته و باعث دور شدن همه از بازار شده است.
به گفته وی بلوک خودرویی ها هم آیتم مهمی اســت که روی ذهن بازار اثر 
روانی دارد. چراکه هنوز اثری از تحقق آن نیســت و هر دفعه وعده جدیدی داده 
می شود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به آغاز دوباره مذاکرات اظهار کرد: 
مذاکرات در قطر با سرعت باالیی اغاز شده است و امیدوارم به نتیجه برسد. زیرا 
گر به نتیجه برسد میتواند اثرات بلند مدت و کوتاه مدتی روی بازار سهام داشته 
باشد و فاصله بازدهی که بین بازار سهام و بازارهای رقیب پیش آمده را کمتر کند.

هاالت ادامه داد: گزارش های ماهیانه نیز از راه رســید و اکثر شــرکت های 
تولیدی گزارش ماهانه خود را ارائه کردند که رضایت بخش بوده است. زیرا درامد 
شرکت ها در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد رشد کرده است. 
درآمد شــرکت های صادرات محوری که محصولشان به نفت یا کاالهای مشابه 
نزدیک است دو برابر شده و درآمد شرکت هایی که محصوالت غذایی میفروشند 

۷۰ درصد رشد کرده است.
وی افزود: فضای روانی و ۴ آیتمی که به آن اشاره شد باعث شده است افراد 
در تصمیــم گیری تعلل کنند. ضمن اینکــه حمایت خاصی هم از بازار حتی به 
صورت لفظی از ســمت بدنه حاکمیت در دولت که صورت نمیگیرد که موشقی 

برای بازار محسوب شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار در فضای رکود به سر میبرد، 
اظهار کرد: اگر چند اتفاق به نفع بازار رخ دهد مثا توافق سیاسی صورت بگیرد 
و یا بلوک خودرویی ها عرضه شود میتواند بهانه هایی برای برگشت بازار باشد. به 
طور کلی انتظار برای ریزش یا افت بازار وجود ندارد. اگر چیزی تغییر نکند بازار 

به مرور زمان رشد می کند.

آمار سفرهای جاده ای برعکس همیشه
ســفرهای جاده ای مردم در هفته گذشته افزایش جزئی در قیاس با هفته 
قبل از این بررسی داشــت اما این بار مردم بیشتر به استان تهران سفر کرده 
بودند و کمترین ورود خودروهای غیربومی به اســتان های مازندران و گیان 

بوده است. 
به گزارش ایســنا، بر اساس آمار ســامانه های حمل و نقل هوشمند مرکز 
مدیریت راه های کشــور یک میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۷ وسیله نقلیه مختلف 
در بازه زمانی سوم تا نهم تیر ماه در محورهای مواصاتی کشور تردد داشته اند 
که این میزان در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد و نسبت به 

هفته قبل از این بررسی یک درصد افزایش را تجربه کرده است.
اطاعات پاک های ثبت شــده در دوربین هــای پاک خوان در بازه زمانی 
مذکور نشان می دهد که بیش از ۹ میلیون و ۵۲۳ هزار پاک خودرو با ترکیب 
مبدا استان های مختلف در محورهای برون شهری مشاهده شدند. در این میان 
خودروهای تهران و البرز با حدود ۲۵ درصد بیشــترین سهم را در این ترددها 
داشته  و پس از آن خودورهایی با پاک استان های فارس، مازندران، خراسان 

رضوی و اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین بر اســاس نقشه تخلیه و انباشــت خودروهای بومی استان های 
مختلف در روزهای مذکور )ســوم تا نهم تیر ماه(، برخی از استان ها با کاهش 
تــردد و برخی دیگر با افزایش این آمار مواجه شــدند. در این نقشــه تهران 
برخاف همیشه قرمز رنگ شد و کمترین آمار تخلیه و بیشترین آمار انباشت 
خــودرو را به خود اختصاص داد پس از تهران بیشــترین خودروها در اراک، 
زنجان، آذربایجان غربی و ســمنان انباشته شــدند و جالبتر اینکه استان های 
شمالی که همیشه انباشته از مســافر بودند این هفته آمار معکوسی داشتند. 
به عنوان مثال در هفته گذشــته آمار تخلیه خودرو در اســتان مازندران ۱۶ 
هزار خودرو بیشــتر از خودروهایی بود که به این اســتان وارد شدند و استان 
گیان حدود هزار خودرو بیشــتر از خودروهای تخلیه شــده اش آمار انباشت 
داشــت. این در حالی اســت که در هر هفته از سال این آمار با فاصله زیاد به 

نفع مهمانان بوده است.
البته در این میان بیشترین تخلیه خودرو مربوط به قزوین بوده است که در 
قیاس با انباشــت این استان، ۱۰۷ هزار خودرو بیشتر شده است اما بر اساس 
اطاعات دریافت شده از مرکز مدیریت راه های کشور به نظر می رسد این حجم 
تخلیه نشــان دهنده باگ سیســتمی یا خطای محاسباتی باشد اما به هر حال 

آمار تخلیه این استان عدد و رقم باالیی را نشان می دهد.
آمارهای مرتبط با ترددهای بین اســتانی نشــان می دهد خراسان شمالی، 
خوزســتان، چهارمحال و بختیاری و کرمان با منفی شش درصد، منفی پنج 
درصد، منفی چهار درصد و منفی چهار درصد، بیشــترین کاهش ســفرهای 
جاده ای را نســبت به هفته قبل از این بررســی تجربه کردند. اما استان های 
مازندران، قزوین، زنجان و البرز به ترتیب با رشد هشت درصد، چهار درصدی، 

چهار درصدی و چهار درصدی مواجه شدند.
اما همین آمار در قیاس با هفته مشابه سال گذشته افزایش نسبتا چشمگیر 
ســفرهای جاده ای را تقریبا در همه استان ها نشان می دهد. در این میان تنها 
آذربایجان غربی و شرقی با کاهش ۱۲ و سه درصدی سفرهای جاده ای مواجه 
شــدند و هرمزگان، خوزســتان و ایام با ۳۷ درصــد، ۳۴ درصد و ۲۷درصد 

افزایش، بیشترین رشد را نسبت به هفته مشابه سال گذشته تجربه کردند.

ویژه

بورس

حمل و نقل

وزیر صنعت، معدن و تجــارت ضمن اعام خبر تعیین 
معیارهای ممنوعیت واردات کاال در مورد قرعه کشی خودرو 
گفــت که با توجه به حمله  نرم افزاری به صنعت فوالد، این 
نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی خودرو 
انجام شود، بنابراین شرکت اجرا کننده قرعه کشی ملزم شد 

قبل از دور جدید ثبت نام، مجوزهای امنیتی دریافت کند.
به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه مراسم 
روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران درباره ماجرای 
نامه منتشر شده از بین معاونان وزارت صمت مبنی بر تعلیق 
قرعه کشی خودرو، اظهار کرد: هفته های گذشته با حمله های 
نرم افزاری در بخش های مختلف از جمله صنعت فوالد، این 
نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی خودرو 
انجام شود. بنابراین مقرر شد شرکت اجرا کننده قرعه کشی 
قبل از دور جدید ثبت نام خــودرو، مجوزهای امنیتی نرم 

افزاری الزم را دریافت کند.
وی همچنین در پاســخ به سوال ایســنا درباره تعیین 
تکلیف واردات چهار کاالیی که رفع ممنوعیت واردات آن ها 
در دست بررسی بود، گفت: معیارهایی که مشخص می کند 
کدام کاالها باید ممنوعیت واردات داشــته باشد در جلسه 
اخیر ســتاد اقتصادی دولت مشخص شده و بر مبنای این 
معیارها کاالهایی که ممنوعیت آن ها رفع می شــود، هم به 

زودی نهایی و اعام خواهد شد.
قرعهکشیبهتدریجحذفمیشود

نهیکباره
این مقام مســئول با بیــان اینکه برنامه ای که امســال 
وزارتخانه از خودروسازان گرفته تولید بیش از ۱.۵ میلیون 
دستگاه خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه 
محقق شده است، گفت: همان طور که پیش تر نیز گفته شد 
وزارت صمت برنامه ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی 
خودرو را به تدریج حذف کند، البته این عبارت به درستی در 
برخی رســانه ها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از 
آغاز سال قرعه کشــی حذف شود، بلکه به تدریج و در طول 

سال این امر اتفاق خواهد افتاد.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه برای حذف 
قرعه کشی چند کار باید انجام شود که نخستین آن ارتقای 
تولید اســت، تصریح کرد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با 
عرضه ۹۰۰ هزار دستگاهی در سال گذشته و در مقابل تولید 

تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاهی سبب 
شــده که شکافی ایجاد شــود و بازار خودرو متاطم شود. 
امســال هم تولید تعداد بیشــتری از خودروی پژو ۲۰۶ در 
دستور کار است، همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر 

بیش از سال گذشته تولید خواهد شد.
وی با بیــان اینکه محور دوم برای حذف قرعه کشــی، 
واردات خودرو است که آیین نامه آن طراحی شده و به زودی 
در دولت مصوب خواهد شــد، گفت: برآورد ما این اســت 
که بخشــی از تقاضای موجود در بازار با واردات پاسخ داده 
شود. در آیین نامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته 
شــده که نخســتین آن وجود خدمات پس از فروش برای 
خودروهــای وارداتی و قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود، 

لزوم انجام انتقال فناوری است.
مخالفعرضهخودرودربورسکاالنیستیم

وزیــر صنعت، معدن و تجارت ادامــه داد: کارکرد اصلی 
بــورس کاال برای محصوالتی همچون فوالد، پتروشــیمی، 

گنــدم، ذرت و غیره اســت. اما مخالف عرضــه خودرو در 
بورس کاال نیســتیم، البته باید قواعدی وجود داشته باشد 
تا کار به صورت درســت و اصولی انجام شود؛ در عرضه اخیر 
محصوالت یکی از خودروســازان کار به درستی انجام نشده 

بود و بنابراین عرضه در بورس ملغی شد.
فاطمــی امین با بیان اینکــه چهار قیمت بــرای انواع 
خودروهــا وجود دارد کــه یکی از آنها قیمت تمام شــده 
خودروساز است، اظهار کرد: در برخی خودروها، قیمتی که 
تولیدکننــده عرضه می کند پایین تر از قیمت تمام شــده 
است؛ بر اساس خودروساز با زیان مواجه است و این مساله 
برای اکثــر خودروهایی که تیراژ باالیــی دارند وجود دارد. 
امسال با تعریف پنج مســیر برای کاهش قیمت تمام شده 
از سوی خودروسازان، قیمت ها کاهش پیدا می کند و انگیزه 

برای افزایش عرضه خودرو بیشتر خواهد شد.
آغازاحداثبیشاز۱۲هزارمگاواتنیروگاه

وزیر صمــت در ادامه در خصوص قطعــی برق صنایع 

گفت: در ســال های گذشــته باید ســاالنه ۳۰۰۰ مگاوات 
ســرمایه گذاری در عرصه برق انجام می شد اما نشد. امروز 
در تاشــیم تا قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشــار 
بر واحدهای صنعتی انجام شود. به طور مثال در واحدهای 
مســتقر در شــهرک های صنعتی این قطعی ها یک روز در 
هفته خواهد بود. به طور کلی امسال نمی توان کار ویژه ای در 
خصوص تولید برق انجام داد و باید همین میزان برق موجود 
مدیریت شود، اما در میان مدت و بلندمدت احداث بیش از 
۱۲ هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی 
آغاز شــده است. به گفته وی مساله و قطعی برق موجی در 
صنعت سیمان ایجاد کرد و قیمت هر پاکت سیمان به طور 
کاذب به ۴۳ هزار تومان رســید، امــا با تامین برق واحدها 

اکنون به کمتر از ۳۶ هزار تومان کاهش یافته است.
تقسیطبدهیمالیاتیبرخیواحدها

فاطمی امیــن همچنین درباره اعتــراض برخی اعضای 
زنجیره فوالد به قیمت های تعیین شــده، تصریح کرد: اکثر 
ضرایب قیمتی در بورس کاال تعیین می شود، با این حال با 
بــورس کاال مذاکره کرده ایم تا قیمت ها و ضرایب به صورت 
دقیق تر تعیین شود. وزیر صمت همچنین درخصوص پیش 
بینی رشد اقتصادی که آذر ماه پارسال شده بود، گفت: این 
پیش بینی از محل فعال کردن ظرفیت های خالی اعام شد، 
اما در ادامه شــاهد بودیم قیمت هــای جهانی و همچنین 
قیمت هــای داخلی با تغییراتی همراه شــد؛ با این حال در 
تاشیم با احیای ظرفیت های خالی واحدها و کارخانجات تا 

حدود زیادی این رشد محقق شود.
 وی با بیان اینکه اگر مشــکات مواد اولیه، سرمایه در 
گردش و بازار این واحدهای راکد حل و فصل شــود بیش 
از ۵۰ درصــد آنهــا مجدد فعال خواهند شــد، اظهار کرد: 
همچنین ۳۰ درصد واحدها به دلیل مســائل و مشــکات 
حقوقی و مدیریتی و نبود صاحیت فنی و حرفه ای از سوی 
مدیران همچنین فرســوده شدن ماشــین آالت قابل فعال 

شدن و احیا نیستند.
به گفته وزیر صمت مالیات بخش دیگری از مشــکات 
واحدهای راکد را تشــکیل می دهد که در این زمینه مقرر 
شده واحدها و شرکت هایی که بدهی مالیاتی شان در ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شود بدهی شان تا ۶۰ ماه 

تقسیط شود.

شــواهد موجود نشان می دهند که بارگذاری های انجام گرفته بر پیکره دشت 
تهران دست کم ۱۰ برابر توان بوم شناختی این قلمرو جغرافیایی است و منابع آبی 
تامین کننده آب این شهر، در خوشبینانه ترین حالت هم تراز بارگذاری های فعلی 

است و هرگز نباید حتی مجوز یک انشعاب آبی جدید در این شهر را صادر کرد.
داریوش مختاری - کارشناس مدیریت منابع آبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکــه معادل ۱۷ درصد از کل ۶ میلیــارد و ۷۰۵ میلیون ۸۸۲ هزار و ۳۵۳ متر 
مکعب آب مصرفی شــرب کشور برابر با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون  آب مصرفی 
شهر تهران است. شمار انشعابات استان تهران برابر با دو میلیون ۶۸ هزار و ۱۳۰ 
انشــعاب اســت. معادل ۷۰ درصد تامین آب شرب شهر تهران از ذخایر سدهای 
طالقان، امیرکبیر، الر، لتیان و ماملو و ۳۰ درصد نیز از ۶۰۰ حلقه چاه آب شــرب 
تامین می شود. وی با بیان اینکه جمعیت شهر تهران نزدیک به ۱۰ میلیون نفر و 
کل استان تهران دارای ۱۴ میلیون نفر جمعیت است، گفت:  مصرف آب ۱۱۴۰ 
میلون متر مکعب برای یک جمعیت ۱۰ میلون نفری، به منزله سرانه مصرف ۳۰۵ 
لیتر در شــبانه روز برای هر فرد ســاکن شهر تهران بوده این محاسبه با احتساب 
هرگونه آب به حساب نیامده بوده و عما ناظر بر آب تنظیمی در  شبکه آب شهر 

تهران اســت؛ در هر حال در حدود ۱۰ درصد از این منابع آبی، هدررفت شــبکه 
محســوب می شود. ولی کاهش هدررفت به هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
که جلوگیری از آن در عمل بســیار دشوار و دســت نیافتنی است و نمی توان از 
این ظرفیت آبی در شرایط کم آبی کمک گرفت. وی ادامه داد: افزون بر آن، آب 
قابل تامین برای فضای ســبز شهری تهران به طور تقریبی برابر با ۴۰۰ میلیون 
متر مکعب بوده و جداســازی شبکه آب شهری از فضای سبز در مراحل طراحی 
این شــبکه از ابتدا انجام گرفته، بنابراین، امکان ذخیره سازی آب شرب از محل 
صرفه جویی آب مورد نیاز فضای ســبز شــهری به طور تقریبی برای شهر تهران 
اندک یا صفر است.  او با بیان اینکه از دیدگاه امنیت آبی، سرانه ۳۰۵ لیتر در شبانه 
روز، اگرچه ساکنان را در حاشیه ناامنی آبی قرار می دهد، ولی تفاوت سرانه ۳۰۵ 
لیتر از ۲۰۰ یا ۲۲۰ لیتر سرانه استاندارد و قابل دست یافتنی برای ساکنان شهر 
تهران )با احتساب هرگونه آب به حساب نیامده( به نوبه خود یک ظرفیت معادل 
۱۰۰ لیتر در شبانه روز برای هر فرد و در مقیاس یک جمعیت ۱۰ میلیون نفری 
برای یک ســال حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرفی قابل تامین از محل 
صرفه جویی ۴۰ درصدی پدید می آورد، تاکید کرد: دستیابی به این صرفه جویی، 
ممکن اســت ولی آسان نیســت، با این حال دستیابی به آن بسیار آسان تر و کم 
هزینه تر از گزینه کاهش ســالیانه یک درصد هدررفت شــبکه به منظور کنترل 

حدود ۱۰ درصد هدررفت شبکه توزیع آب است.
به گفته وی، نکته تکمیلی اینکه چنانچه در نتیجه اعمال راهکارهای اجرایی 
یادشده، بتوان مصرف آب شهر تهران را به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد، از 
انجام یک اقدام نباید دریغ کرد و آن نیز، جلوگیری از توســعه هرگونه انشعابات 
جدید است؛ مصرف آب شهر تهران در همین شرایط کنونی دست کم به میزان ۲ 
برابر از حاشیه امن آبی فراتر رفته و الزم است دستاوردهای صرفه جویی از محل 

منابع آبی موجود را برای سال های کم آب حفظ کرد.
وی با تاکید بر اینکه نکته تکمیلی اینکه بخش عمده منابع آب تامین کننده 

شهر تهران، به صورت قرضی از حوزه های آبریز مجاور تامین شده و امکان توسعه 
منابع آبی تقریبا ناممکن است، گفت: توسعه انشعابات آب برای شهرک سازی های 
جدید، ســاکنان فعلی را در حاشــیه ناامنی بیشتر ناشی از کم آبی قرار می دهد، 
افزود: این در شرایطی است که با توجه به تامین ۷۰ درصد از آب شرب این شهر 
از منابع آبی ســدهای اطراف و احتمال کم آبی در برخی سال ها و تاثیر مستقیم 
آن بر ذخایر سدها، منطقی است که حجم عرضه آبی دست کم دو برابر تقاضای 
آن باشد. به طوری که در سال های کم آبی، امکان حاشیه امن آبی برای ساکنان 
تهران وجود داشــته باشد. وی افزود: در همین حال باید توجه داشت که سرریز 
اقتصاد کشور و تجمیع پس اندازهای مردم به طور عمده در بخش مسکن متمرکز 
شده است و هرگونه ناامنی آبی عما برابر با هدررفت دستاوردهای بخش مصرفی 
مســکن در چند دهه اخیر بوده اســت. برابر آمار رسمی سال ۱۳۹۵، بیش از ۳ 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون واحد مسکونی در تهران وجود دارد. 
اما شواهد میدانی و مشاهده بافت کالبدی تهران نشان می دهد که دست کم 
یک میلیون واحد مسکونی در قالب فروش تراکم و به احتمال چند صد هزار واحد 
مسکونی در قالب توسعه شهرک ها به تقاضای مشترکین آب افزوده شده است. در 
همان حال، هنگامی شهروندان با کاهش مصرف آب همراهی و موافقت می کنند 
که شرکت آب و فاضاب کشور از محل صرفه جویی آنان برای توسعه انشعبات آب 
شهرک های جدید استفاده نکند و صرفه جویی آنان در مصرف به افزایش حاشیه 

امن آبی برای ساکنان فعلی بینجامد.  
به گفته وی اجرای راهکارهای یادشده بسیار دشوار است و برای کنترل توسعه 
کانشهر تهران و جلوگیری از بارگذاری های بیشتر و در همان حال، اجرای قانون 
توسعه و بهینه سازی مصرف آب شهری )۱۳۹۵(، تشکیل کمیته ویژه کم آبی این 
کانشهر در وزارت کشور قویا پیشنهاد می شود. با توجه به دشواری کنترل رانت 
شهرک سازان و در همان ضرورت کنترل صدور مجوز انشعاب و همکاری با شرکت 

آب و فاضاب، تشکیل کمیته یادشده الزامی است.

بر اساس آمارها ســهم شاغان بخش های 
غیررســمی طی ســالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ از 
شــاغان بخش های رسمی پیشــی گرفته و 
بخش خدمات بیشــترین تعداد شاغان را به 

خود اختصاص داده است.
به گزارش ایســنا، به طور کلی فعالیت های 
اقتصادی کشــورها بــه دو بخش رســمی و 
غیررسمی تقسیم می شوند و بررسی این مساله 
به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی برای 
تصمیم سازان، سیاستگذاران و متخصصان بازار 

کار است.
بــازار کار کشــورهای درحال توســعه در 
ســال های اخیر با گســترش پدیده ای به نام 
اشتغال و بخش غیررسمی روبه رو شده است. 
امروزه بخش غیررسمی به عنوان بخشی مهم 
و جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی بازار کار کشورها محسوب 

می شــود که نقش مهمی در ایجاد اشــتغال 
و درآمد، تولیــد و افزایش تولید ناخالص ملی 
ایفا می کند. اشــتغال غیررسمی به مشاغلی 
اشاره دارد که عمدتا فاقد حمایت های اساسی 

اجتماعی یا قانونی و مزایای شغلی است. 
منظور از اشــتغال غیررسمی، فعالیت هایی 
اســت که در بنگاه ها، ســازمان ها یا موسسات 
خصوصی ثبت نشده یا مشــمول حسابداری 
نمی شود و درصورت دریافت حقوق و دستمزد،  
حق بیمه و بازنشستگی از سوی کارفرما واریز 
نشود. همچنین فعالیت هایی که فاقد کارفرما و 
به شکل کارکن مستقل بوده و پرداخت مالیات 
یا حقوق دولتی در آن به ندرت دیده می شود.

 مرکــز برنامه ریزی و اطاعــات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با 
استناد به گزارش مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی 
اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی در سالهای 

۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را منتشر کرده است.
به موجب این گزارش، در سال ۱۳۹۸ سهم 
جمعیت شاغل کشور از اشتغال رسمی ۴۰.۷ 
درصد و از اشتغال غیر رسمی ۵۹.۲ درصد بوده 
است. این آمار به تفکیک جنسیت حاکی از آن 
است که ۴۱.۶ درصد شاغان بخش رسمی را 
مردان و ۳۶.۶ درصد را زنان تشکیل می دهند 
اما در بخش غیررســمی، زنان با ۶۳.۴ درصد 
بیشترین درصد شاغلین غیررسمی را به خود 

اختصاص داده اند.
در ســال ۱۳۹۹ اگــر چــه آمار اشــتغال 
غیررسمی نسبت به سال ۱۳۹۸ اندکی کاهش 
داشــته اما همچنان بر اشتغال رسمی پیشی 
دارد به نحوی که بررسی سهم جمعیت کشور 
بر حسب وضع اشــتغال رسمی یا غیر رسمی 
در ســال ۱۳۹۹ بیانگر آن است که ۴۲ درصد 
شاغان در بخش رسمی و ۵۸ درصد در بخش 

غیر رسمی اشتغال به کار دارند. بررسی آمار به 
تفکیک جنسیت در سال ۱۳۹۹ نیز از پایاپای 

بودن ســهم مردان و زنان در اشتغال رسمی و 
غیر رسمی حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

ماجرای لغو قرعه کشی خودرو

ابر بحران آب در پایتخت

چند درصد مردم در بخش غیررسمی کار می کنند؟

دســتیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت 
سه تصمیم جدید درمورد سهام عدالت را تشریح کرد.

پیمان حدادی در گفت و گو با ایســنا، با اشــاره به 
تصمیمات اخیر شــورای عالی بــورس اظهار کرد: این 
شــورا در جلسه روز گذشــته خود سه تصمیم جدید 
درمورد سهام عدالت اخذ کرد. نخست آنکه به سازمان 
خصوصی سازی اجازه داده شد که در صورت درخواست 
شرکت های غیربورسی ســرمایه پذیر سهام عدالت در 
رابطه با افزایش ســرمایه اقدامــات الزم را انجام دهد. 
دوم آنکه ســازمان خصوصی سازی با همکاری شرکت 

ســپرده گذاری در پایان شــهریور ســال جاری سود 
ســهام عدالت از محل سود شرکت های غیر بورسی را 
پرداخت کند. وی به این ســوال که میزان سود مذکور 
چقدر اســت، پاسخ داد: در ابتدا بخشی از این پول باید 
صرف افزایش سرمایه شرکت ها شود و مابقی آن واریز 
خواهد شد. وی ادامه داد: تصمیم جدید دیگر این بود 
که سازمان خصوصی سازی با همکاری سازمان بورس 
فرایند پذیرش شرکت های سرمایه پذیر غیر بورسی در 
شرکت های بورس و فرابورس را پیگیری کند تا در اسرع 

وقت فرایند پذیرش و درج نماد شرکت ها انجام شود.

بورس هفته جاری را هم با چراغ قرمز آغاز کرد و 
شــاخص کل این بازار بیش از ۱۲ هزار واحد کاهش 
یافت. به گزارش ایسنا، در معامات امروز شاخص کل 
بورس ۱۲ هزار و ۸۳ واحد کاهش یافت و در رقم یک 
میلیون و ۵۰۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار 
هــم وزن هم با ۴۲۷۸ واحد کاهش رقم ۴۱۷ هزار و 
۲۰۲ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۳۶۲ هزار معامله 

به ارزش ۳۷ هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال انجام شد.
فــوالد مبارکه اصفهان، پتروشــیمی پارس، ایران 
خــودرو، بانک ملت و ملی صنایع مس ایران نســبت 

به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.

در آن ســوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با 
۲۰۲ واحد کاهش تا رقم ۲۰ هزار و ۲۰۹ واحد نزول 
کرد. معامله گران این بازار ۲۳۵ هزار معامله به ارزش 

۲۹ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال انجام دادند.
ســنگ آهــن گوهرزمیــن، پلیمر آریاساســول، 
پتروشیمی زاگرس، پاالیش نفت الوان و آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشتند.

ریزش شاخص های بورس3 تصمیم جدید درمورد سهام عدالت

سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ 
میلیون دالری ایران با ۱۵ کشور همسایه در فصل بهار ۱۴۰۱ 
خبر داد و گفت: ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران در ســه 
ماه نخست امسال سهم همســایگان بوده است.  به گزارش 
گمرک،   »سید روح اله لطیفی« در خصوص تجارت سه ماهه 
نخست امسال کشور با همسایگان اظهار کرد: در فصل بهار 
امســال بیش از ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۴۰ تن کاال، به 
ارزش ۱۲ میلیــارد و ۳۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۸۱ دالر با 

کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ 
با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.

رشد۲۰ردصدیصادراتدربهار۱۴۰۱
وی با بیان اینکه تجارت غیرنفتی فصل بهار با همسایگان، 
۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل کاالهای تجاری ایران 
)واردات و صادرات( را به خود اختصاص داده است، افزود: از 
کل صادرات ۲۷ میلیون و ۶۶۴ هزار تنی ایران در فصل بهار، 
به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دالر، ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار 

تن کاال به ارزش ۶ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۳۰۳ 
دالر به کشــورهای همسایه صادر شده که ۶۰ درصد وزن و 
۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بوده که 
نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد 
۲۰ درصدی در ارزش همراه بوده اســت. لطیفی خاطرنشان 
کرد: پنج مقصد کاالهای صادراتی ایران  به همســایگان به 
ترتیــب عراق  با خرید یک میلیــارد و ۸۲۴ میلیون دالر و 
کاهش ۲۲ درصدی، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دالر 
و رشــد ۱۹۲ درصدی، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون 
دالر و رشــد ۲۹درصدی، افغانســتان با ۳۶۷ میلیون دالر و 

کاهش ۳۵ درصدی و عمان با ۳۳۱ میلیون دالر و رشد ۱۶۸ 
درصدی بودند. وی تاکید کرد: سایر مقاصد صادراتی بعد از 
عمان نیز به ترتیب، کشورهای پاکستان با خرید ۲۷۹ میلیون 
دالر با رشد ۱۳ درصدی، جمهوری آذربایجان با ۱۶۱ میلیون 
دالر و رشد ۸۷ درصدی، روسیه با ۱۱۵ میلیون دالر و کاهش 
۱۵ درصدی، ترکمنســتان با ۹۵ میلیون دالر و رشــد ۳۸ 
درصدی، ارمنســتان با ۷۴ میلیون دالر و رشد ۲۱ درصدی، 
کویت با ۴۵ میلیون دالر و رشد ۳۷ درصدی، قزاقستان با ۳۴ 
میلیون دالر و کاهش ۱۲ درصدی، قطر با ۲۸ میلیون دالر و 

کاهش ۱۷ درصدی، قرار دارند.

گمرک

تجارت ۱۲ میلیارد دالری ایران با ۱۵ کشور همسایه


