
وزير راه و شهرس�ازي مهم ترين برنامه هاي بخش مس�كن را 
تكميل واحد هاي مس�كن مهر و اح�داث ۴۰۰ ه�زار واحد در 
ش�هر هاي مختلف عنوان كرد و گفت: به منظور متعادل سازي 
قيمت مسكن، قرار است تسهيالت سازندگان را افزايش دهيم. 
به گزارش خبرگزاري صداوسلليما محمداسللامي در حاشيه جلسه 
هيئت دولت افزود: اين همان برنامه هايي است كه در سال ۹۷ پايه ريزي 
شده است، برنامه ريزي هاي ما اين است كه در سال ۹۸ و ۹۹ اين پروژه ها 
براي مردم قابل بهره برداري باشد. نكته حائز اهميت پيش بيني زمين و 
واگذاري آن است و مهم تر آنكه اعتماد انبوه سازان را براي مشاركت جلب 
كنيم كه اين بخش از كار صورت گرفته است. وي گفت: گام دوم، افزايش 
تسهيات به سازندگان است، چون افزايش تسهيات خريد باعث تورم 
مي شود، اما افزايش تسهيات به سازندگان باعث ايجاد انگيزه مي شود، 
در اين راستا ۶۰ درصد ميزان تسهيات افزايش يافته است كه سازنده 
سهم دريافت اين وام را هم مي تواند به خريدار منتقل كند. اسامي افزود: 
گام سوم بازار تعهدي مصالح است كه كارت اعتباري آن طراحي شده 
و با مشاركت بانك مسكن و بنياد مسكن به زودي عملياتي مي شود و 
سازندگان مي توانند از اين تسهيات استفاده كنند و اين اقدامات باعث 

متعادل سازي قيمت مسكن مي شود. 

وزير راه و شهرسازي درباره بازسازي مناطق سلليل زده و تأثير آن بر 
برنامه هاي مسكن در وزارتخانه گفت: سلليل آسيب هايي داشت، اما 

نزوالت آسماني بركات بسياري براي كشور دارد. 
وي گفت: يكي از كار هاي مهم طرح هاي جامع شهر هاي آسيب ديده 
است كه داراي رودخانه هستند و ما كنترل مضاعف را شروع كرده ايم 
با مطالعات هيدرولوژي و دوره بازگشت ۵۰۰ ساله و ۲۰۰ ساله اي كه 

سيل داشته آنها را لحاظ مي كنيم. 
وي تأكيد كرد:در لرسللتان زمين هايي را واگذار مي كنيم به كساني 

كه منازلشان در بسللتر رودخانه هاسللت تا به اين زمين ها نقل مكان 
كنند. اسامي درباره احتمال افزايش قيمت مصالح ساختماني گفت: 
توليد كنندگان مصالح ساختماني در سال هاي اخير در فشار بودند، 
چون خريدار كمي وجود داشللت و كمتر از ظرفيت كار مي كردند و 
اين شرايط باعث كمبود مصالح نخواهد شد. وي يادآور شد: ۱۷۹ هزار 
واحد تا به حال آسيب  ديده، حدود ۷۰ هزار واحد بايد احداث شود و 
۱۰۸ هزار واحد نياز به بازسازي دارد كه اين موارد باعث ايجاد اشتغال 
هم خواهد شد. اسامي گفت:در معموالن و پلدختر زمين هاي مناسبي 

را در نظر گرفتيم و در حال واگذاري اين زمين ها هستيم. 
وي درباره بازسازي راه هاي آسلليب ديده از سيل گفت: ما بازسازي ها 
را شروع كرده ايم روي رودخانه هاي كشللگان و سيمره و در مرز ايام 
و لرسللتان در حال حاضر پل هاي بزرگ در حال حمللل و جابه جايي 
و نصب هسللتند، منابع را هم دولت پيش بيني كرده است و متناسب 
با منابع، پروژه ها پيگيري مي شود. وي تأكيد كرد: مهم ترين پروژه در 
بازسازي جاده ها پروژه خرم آباد به پلدختر است كه از ۱۰۸ كيلومتر، ۴۰ 
كيلومتر از بين رفته، ۲۸ كيلومتر قابل بازسازي و ۱۲ كيلومتر آن را بايد 
به گونه اي ديگر اجرا شود و در حال حاضر پيمانكاران در حال انفجار و 

ايجاد راه هاي دسترسي هستند و ساخت و ساز ادامه دارد.

وزير راه: 

قيمتمسكنباافزايشتسهيالتسازندگانمتعادلمیشود
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هادی  غالمحسینی

بورس اوراق بهادار تهران به اصالح خورد
در كنار روزهاي مثبت روزهاي منفي بازار سرمايه را هم بايد ديد

در جريان معامالت روز گذش�ته بازار بورس 
اوراق به�ادار ته�ران ش�اخص كل در حدود 
2هزار واحد ريزش داشت تا پس از رشدهايي 
كه گاه�ي هيجاني خوان�ده مي ش�د، بازار با 
اصالح قيمتي همراه ش�ود. با توجه به چنين 
ريزش هاي�ي كارشناس�ان بازار س�رمايه به 
اش�خاصي كه نس�بت به بازار سهام شناخت 
كافي ندارند توصيه مي كنند به طور مستقيم 
در چنين بازاري ورود نكنند و مسيرهايي چون 
صندوق هاي سرمايه گذاري را در پيش بگيرند. 
به گزارش »جوان«، اگر چه به طور كل رشد بازار 
سرمايه در هر كشوري مثبت ارزيابي مي شود، اما 
اين بللازار پيچيدگي هاي خاص خللود را دارد و 
سللرمايه گذاري موفق در چنين بللازاري نياز به 
دانش الزم و كافي دارد به ويژه اينكه بازار سرمايه 
ايران از منظر شفافيت، اطاع  رساني، داده پردازي 

و به طور كل سللرمايه گذاري در توسعه فرهنگ 
سهامداري با كاستي هايي همراه است. 

متوليان بازار سرمايه و همچنين كارشناسان دلسوز 
پيوسللته اين نگراني را دارند كه سللرمايه گذاراني 
كلله نسللبت بلله بللازار سللرمايه شللناخت كافي 
ندارند، تحت تأثير اخبار رشد هاي شاخص يا جهش 
نجومي برخي از شركت ها در كوتاه ترين زمان قرار 
گرفته و بي محابا در اين بازار سرمايه گذاري كنند و 
خداي نكرده نه تنها سودي به دست نياورند، بلكه اصل 
سرمايه خود را نيز از دست دهند، از اين رو پيوسته 
به اشللخاصي كه به بازار شللناخت ندارند، توصيه 
مي شود كه مسلليرهايي چون سللرمايه گذاري در 
صندوق هاي سرمايه گذاري را در پيش بگيرند يا از 
مشاوره خبرگان در اين باره بهره  مند شوند. در سال 
جاري بازاربورس اوراق بهادار تهران رشد خوبي را 
از خود به نمايش گذاشت كه برخي از كارشناسان 

اين رشد را تحت تأثير ورود نقدينگي جديد به بازار، 
تورم و صدور مجوزهاي افزايش قيمت محصوالت 
بنگاه هاي بورسللي، جهش بهللاي دالر، ركود در 
بازارهاي موازي چون زمين و سللاختمان، بهبود 
عملكرد برخي از شللركت ها، افزايش حاشيه سود 
شركت هاي صادرات محور و جهش حجم نقدينگي 
منهاي رشللد اقتصادي و برناملله اصاحي بودجه 
و نظام بانكي نسللبت مي دهند،  با اين حال گاهي 
برخللي از بنگاه ها با عرضه هاي سللنگين بللازار را 
غافلگير مي كنند و به نوعي شاهد خروج نقدينگي 
نيز از بازار هستيم،  اما در هر حال روند اصاحي در 
بازار مورد انتظار است كه روز گذشته شاهد ريزش 
تقريبي ۲هزار واحدي شللاخص كل بورس اوراق 

بهادار بوديم. 
   اصالح ۱۹۷2واحدي شاخص بورس

در جريان دادوسللتدهاي بازار سللرمايه تعداد 

۸ميليللارد و ۴۸۹ميليللون سللهم و حق تقللدم 
به ارزش ۱۷۹۹ميليارد تومان در 3۰۵هزار نوبت 
مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 
۱۹۷۲واحدي در ارتفللاع ۱۹۹هزار و ۹۱۸واحد 
قرار گرفت. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار 
تهران به بيش از ۷۶۶ هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران بورسللي بيش از ۶/۵ ميليارد برگه 
بهادار، اوراق و حق تقدم و سللهام شللركت ها به 
ارزش ۹۹۵ ميليارد تومان و در قالب 3۰۲ هزار 

نوبت معامله داد و ستد كردند. 
بيشترين اثر منفي بر رشللد دماسنج بازار سهام 
در روز گذشته به نام نمادهاي معاماتي معدني 
و صنعتي چادرملو، گروه مپنا و سللرمايه گذاري 
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين شللد و در مقابل 
نمادهاي معاماتي معدنللي و صنعتي گل گهر، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس و گسترش نفت و 
گاز پارسيان با رشد خود مانع افت بيشتر شاخص 

بورس شدند. 
شاخص هاي اصلي بازار سللرمايه هم روز منفي 
را پشللت سللر گذاشللتند به طوري كه شاخص 
قيمت )وزني ل ارزشي( ۵۶۸واحد، كل )هم وزن( 
۲۶۴واحد، قيمللت )هللم وزن( ۱۸۴واحد، آزاد 
شللناور ۲۴۴۰واحد و شللاخص هاي  بازار اول و 
دوم به ترتيب ۱۵۵۹و 3۴۲۵ واحد كاهش را به 
 ثبت رساند. بر اسللاس اين گزارش، در بازارهاي 
فرابورس ايران هم با معامله ۱۷۵۰ميليون ورقه 
به  ارزش ۷۸۰ميليارد تومان در ۱۴۵هزار نوبت، 
آيفكس 3۷واحد افت كرد و در ارتفاع ۲۴۲۰واحد 

قرار گرفت. 
معامله گللران فرابورس به بيللش از ۱/۲ ميليارد 
ورقه بهادار سهام، حق تقدم در قالب ۱۲۲ هزار 
نوبت معامله و بلله ارزش ۷۲۵ ميليللارد تومان 
در فرابورس داد و سللتد كردند. عمده نمادهاي 
فرابورس در كاهش شللاخص مؤثر بوده اند كه از 
مهم ترين اين نمادها مي تللوان به مارون، ذوب، 

دماوند، هرمز، ميدكو، شرانل، بمپنا اشاره كرد. 
نمادهللاي پربيننللده فرابللورس مربللوط بلله 
شركت هاي ذوب آهن اصفهان، سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي، نيللروگاه زاگرس كوثر، صنايع 
كاغللذ پللارس، پتروشلليمي زاگللرس، تجارت 
الكترونيك كيش، توسعه و عمران استان كرمان 

و توليد و صادرات ريشمك بوده اند.

فاطمه  عرفانيان  |   جوان

چرايي شكست دولت در عمران 
پروژه هاي عمرانللي موجود در كشللور به يك چالللش عظيم تبديل 
شده است، زيرا در شرايطي كه طي سال ۸۲ الي ۹۷ در حدود3۶۰هزار 
ميليارد تومان پرداخت هاي عمراني از طريق بودجه عمومي كشور انجام 
گرفته است، هم اكنون نمايندگان مجلس تعداد پروژه هاي نيمه كاره 
در كشور را در حدود ۷۱هزار پروژه معرفي مي كنند كه به فرض عدم 
كلنگ زني پروژه هاي عمراني جديد و با اين روند پرداخت هاي عمراني 

حداقل در حدود ۲۰سال زمان براي اتمام اين پروژه ها نياز است. 
دهها سال است كه كارشناسان دلسللوز نسبت به بزرگ شدن بيش از 
اندازه دولت و نوسازي نشدن ساختارسازماني دولت تذكر داده اند، ولي 
متأسفانه اين تذكرات ناديده گرفته شده است و در هر دولت بي تفاوت 
به اينكه چه سللاختاري را در بعد نيروي انسللاني و اداري و همچنين 
مالي و پروژه عمراني و چگونه سللاختاري را تحويل مي دهند، بر حجم 
هزينه هاي مصرفي و جاري و بدهي ها و پروژه هللاي نيمه كاره افزوده 
شده است و حوزه سرمايه گذاري هاي عمراني بودجه عمومي به شدت 
كوچك شده است،  به طوري كه اتمام پروژه هاي عمراني نيمه نيز امروز 

براي خود يك معضل جدي است. 
   رشد شديد بودجه هاي جاري

به طور نمونه در سال ۸۲ در ساختار پرداختي دولت به طور ميانگين از 
هر ۱۵۰۰هزار ميليارد توماني كه در ماه براي هزينه هاي جاري دولت 
پرداخت مي شد، بيش از ۵۰۰ميليارد تومان نيز پرداخت هاي عمراني 
انجام مي گرفت. يعني از هر 3واحد پولي كه براي پرداخت هاي مصرفي 
صورت مي گرفت يك واحد هم پرداخللت عمراني انجام مي گرفت، اما 
رفته رفته اين وضعيت تغيير كرد و حجللم هزينه هاي جاري بر حجم 

هزينه هاي عمراني غلبه پيدا كرد. 
به طور نمونه بر اسللاس گزارش هللاي دخل و خرج دولللت در ۹ماهه 
سللال ۹۷ هزينه هاي جاري دولت در هر ماه به طور ميانگين در حدود 
۲۲هزار ميليارد تومان است و پرداخت هاي عمراني تنها 3هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان بوده است، اين مقايسه ها نشان مي دهد كه بخش دولت 
ديگر سال ها اسللت كه در حوزه عمراني ديگر سللرمايه گذاري جدي 
ندارد؛چراكه هزينه هاي جاري اش بسيار جهش يافته است و حال آنكه 
پيوسته هزينه هاي جاري بخش دولت تحت عناويني چون پرداخت هاي 
اجتناب ناپذير و ضروري جهش داشته است. در طول سال هايي كه دولت 
هزينه هاي عمرانللي را از درآمدهاي نفت و گاز و ماليات و اسللتقراض 
انجام داده اسللت، كوهي از پروژه هاي عمراني نيمه كاره در كشور رقم 
خورده است و بسياري از پروژه ها تمام نشده نيمه كاره رها شده است و 
كلنگي ديگر بر زمين عمراني خورده است و امروز بايد پرسيد آيا عوايد 
برخي از اشللخاص صرفاً كلنگ زني و توليد پروژه نيمه كاره است و آيا 

نبايد اين پروژه ها براي عمران كشور به پايان برسد؟ 
  عمران نيمه كاره 

با وجودي كه طي بازه زماني ۸۲ الي ۹ ماهه منتهي به آذرماه ۹۷ در حدود 
3۶۰ هزار ميليارد تومان پرداخت هاي عمراني از طريق دولت و بودجه 
عمومي انجام گرفته است، گويا اين پرداخت ها به اتمام پروژه هاي عمراني 
منتج نشده اسللت، زيرا به گفته يك نماينده مجلس ، شللمار پروژه هاي 
نيمه كاره در كشللور ۷۱ هللزار مورد مي باشللد كه با ايللن روند كاهش 
پرداخت هاي عمراني ۲۵ سال طول مي كشد تا اين پروژه ها به بهره برداري 
برسند. علي اصغر يوسف نژاد، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس 
در بهمن ماه سال ۹۶، با بيان اينكه از ۷۱ هزار پروژه نيمه كاره در كشور، 
حدود ۵ هزار پروژه ملي و ۶۶ هزار پروژه استاني و شهرستاني است، افزود: 
براي اتمام آنها نياز به اعتباري بالغ بللر ۵۰۰ هزار ميليارد تومان داريم و 
با روند در نظر گرفتن سللاالنه ۲۰ هزار ميليارد تومللان براي پروژه هاي 
عمراني، ۲۵ سال طول مي كشد تا اين پروژه ها به اتمام برسد، اما با توجه 

به عمر پروژه ها و استهاك، انجام چنين كاري نيز سخت است. 
    ۹۰درصد پروژه هاي عمراني نيمه كاره هستند

از سللوي ديگر مجيد كيان پور، نايب رئيس كميسيون عمران مجلس 
در شهريور ۱3۹۷ با بيان اينكه حدود ۹۰ درصد پروژه هاي عمراني در 
كشور نيمه كاره هستند و به همان شللكل رها شده اند، مي گويد: زمان 
تكميل برخي از اين پروژه ها اصًا مشخص نيست و تعدادي از آنها به 
زودي توجيه اقتصادي خود را از دست مي دهند و مستهلك مي شوند. 
كيان پور با بيللان اينكه تعلللل در تكميل پروژه هللاي عمراني، توجيه 
اقتصادي آنها را از بين برده و هدر رفت منابع بيت المال را رقم زده است، 
تصريح مي كند وضعيت پروژه هاي عمراني بسيار نابسامان است و دولت 
بايد از مدل هاي جديد براي تأمين مالي اين پروژه ها اسللتفاده كند تا 

تعداد پروژه هاي نيمه تمام و انباشته شده افزايش نيابد. 
    كلنگ هاي سياسي بر سر عمران

نايب رئيس كميسلليون عمران مجلس با بيان اينكه كلنگ بسللياري 
از پروژه هللاي نيمه تمام با انگيزه هاي سياسللي و منافللع منطقه اي به 
زمين زده شده است، مي افزايد: متأسللفانه در كلنگ زني و آغاز احداث 
پروژه هايي كه نيمه تمام رها شده است، منافع ملي لحاظ نشده و بيشتر با 
انگيزه هاي سياسي و در نظر گرفتن منافع منطقه اي كلنگ آنها به زمين 
زده شده اسللت. در پايان از نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي 
كل كشور، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسللي و ساير مراجع بايد 
درخواست كرد تا مراكز دولتي و به ويژه سللازمان برنامه و بودجه را در 
رابطه با وضعيت پروژ ه هاي نيمه كاره و عواملي كه منابع كشور را اينچنين 
حيف و ميل كرده اند، مورد پاسخگويي قرار دهد تا مشخص شود چرا اين 
حجم انبوه از پروژه هاي نيمه كاره در ايران شكل گرفته است و براي عبور 

از سد پروژه هاي نيمه كاره بايد چه كرد؟

 حجتي: برداشت گندم 
بیش از نیاز کشور خواهد بود

وزي�ر جهاد كش�اورزي در واكن�ش به انتش�ار اخب�اري مبني بر 
كاهش تولي�د گندم در س�ال جاري گفت: خس�ارات وارد ش�ده 
به مزارع گندم در س�يل اخي�ر باعث كاهش تولي�د اين محصول 
نشده است و قطعًا برداشت امس�ال بيش از نياز كشور خواهد بود. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سلليما، محمود حجتي در حاشيه جلسه 
هيئت دولت اظهار داشت: با وجود اينكه سيل اخير بيشترين آسيب را 
به مراتع و مزارع گندم رسانده است برداشت اين محصول آغاز شده و 
هيچ كمبودي در توليد نداشته ايم و قطعاً برداشت امسال بيش از نياز 

كشور خواهد بود. 
وزير جهاد كشاورزي افزود: سيل در ۲۴ استان به زمين هاي كشاورزي 
آسيب رسانده و افراد بسياري را داغدار كرده، اما بركات اين بارش ها نيز 
زياد بوده و آثارش را تا آخر امسال و سال آينده خواهيم ديد. وي افزود: 
در جلسه هيئت دولت نيز در خصوص تأمين خسارت كشاورزاني كه 
زمين هايشان در اثر سيل آسلليب ديده مصوباتي داشتيم و مقرر شد با 
پرداخت هاي باعوض به كشاورزان خسارت ديده ضررهايشان جبران 
شود كه به زودي نحوه جبران اين خسارت ها به استان ها اباغ مي شود. 
حجتي با اشاره به واردات گوشت با ارز نيمايي نيز اظهار داشت: از اسفند 
مصوب شد كه گوشت ثبت سللفارش و با ارز نيمايي وارد كشور شود 
كه پرونده هاي مختلف براي اين واردات هم تشكيل شده است و ثبت 
سفارش گوشللت هايي كه در حال حاضر با ارز دولتي در حال ورود به 
كشور و ارائه به گروه هاي هدف است مربوط به پيش از اسفند است كه با 

توجه به زمانبر بودن فرآيند واردات به ماه هاي اخير كشيده شد. 
........................................................................................................................

حاجي دلیگاني: بي تفاوتي وزير صنعت 
بیش از گراني مردم را اذيت مي کند

نماينده مردم شاهين ش�هر خطاب ب�ه وزير صنع�ت گفت: آقاي 
وزي�ر بي تفاوتي و عدم اراده جدي ش�ما در رفع مش�كالت مردم 
بيش�تر از گراني و تورم لگام گس�يخته م�ردم را اذي�ت مي كند. 
حسينعلي حاجي دليگاني در تذكري به وزير صنعت، معدن و تجارت 
افزود: آقاي وزير بي تفاوتي و عدم اراده جدي شللما در رفع مشكات 
مردم بيشتر از گراني و تورم لگام گسيخته مردم را اذيت مي كند، صرفاً 

تماشاگر نباشيد؟
بزرگ ترين و اصلي ترين مشكات معيشتي مردم اموري است كه دقيقاً 
رفع و ساماندهي آن وظيفه مسلم قانوني جنابعالي و وزارت متبوعتان 
اسللت. قطعاً براي حل اين مشللكات بايد برنامه داشت، عمل و تدبير 
كرد. ظاهراً تنها نسللخه تجويزي وزارتخانه نظاره گللري و رها كردن 
بازار اسللت، ضمن توجه جنابعالي به وظايف قانوني بررسي و مطالعه 

وعده هايي را كه به مجلس داديد، يادآور مي گردم. 
........................................................................................................................

 حقوق فروردين بازنشستگان کشوری 
با علی الحساب ۴۰۰ هزار توماني

ب�ر  گف�ت:  كش�ور  بودج�ه  و  برنام�ه  س�ازمان  رئي�س 
حق�وق  باي�د  دول�ت  كاركن�ان  مجل�س  مصوب�ه  اس�اس 
فروردي�ن را ب�ا افزاي�ش ۴۰۰ ه�زار تومان�ي درياف�ت كنن�د.

محمد باقر نوبخت در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به اين سؤال 
كه حقوق بازنشسللتگان بدون ۴۰۰ هزار تومان اضافلله حقوق واريز 
شده است،  افزود: بايد براي فروردين حقوق همه كاركنان دولت اعم از 
شاغان و بازنشستگان حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزايش داشته باشد و 
اگر افزايش نداشته حتماً اقدام مي كنيم و ظرف امروز و فردا بايد حقوق 
اين افراد پرداخت شود. وي با بيان اينكه بر اساس مصوبه مجلس الزم 
است كه براي همه كاركنان دولت اعم از شاغان و بازنشستگان حكم 
جديد صادر شود، افزود: پرداخت هاي سللال ۹۸ بايد بر اساس احكام 

جديد صورت گيرد. 
نوبخت گفت: برخي از دستگاه ها موفق به صدور همه احكام كاركنان 

خود نشده اند ، اما بايد اضافه حقوق ۴۰۰ هزار توماني را  لحاظ كنند. 
وي افزود: آنچه ما به خزانه تخصيص داديم با احتساب ۴۰۰ هزار تومان 
بوده كه اميدواريم كاركنان دولت اعم از شاغان و بازنشستگان، اين ماه 

حقوق خود را با افزايش ۴۰۰ هزار توماني دريافت كنند. 
رئيس سللازمان برنامه و بودجه گفت: بعد از صدور احكام جديد براي 
كاركنان دولت، براي بخش قابل توجهي از كاركنان بيش از ۴۰۰ هزار 
تومان بايد افزايللش يابد كه در ماه هاي آينده مابقللي افزايش، جبران 
خواهد شد. رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: ظرف چند روز 
آينده از سقف ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان منابعي كه از سال گذشته از 
بانك مركزي در حال دريافت هستيم، ارقام مورد نياز آموزش و پرورش 
پرداخت مي شود. نوبخت در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملي 
براي جبران خسارت سلليل زدگان گفت: آنچه ما تا كنون پيش بيني 
كرديم، حداقل ۷ هزار ميليارد تومان از رديف هاي نقدي و اسناد و اوراق 

براي امر بازپرداخت است.  
........................................................................................................................ 

وزير نيرو خبر داد
پرداخت تشويقي به مشترکان کم مصرف

ب�ه  وزي�ران  هيئ�ت  تصمي�م  طب�ق  گف�ت:  ني�رو  وزي�ر 
ب�رق  و  آب  مص�رف  الگ�وي  از  كمت�ر  ك�ه  مش�تركاني 
مي ش�ود.  پرداخ�ت  تش�ويقي  مبال�غ  مي كنن�د  مص�رف 
رضللا اردكانيان در حاشلليه جلسلله هيئت دولت با اشللاره بلله اينكه 
الگوي مصللرف با توجه بلله اقليللم در مناطق مختلف تعيين شللده و 
مسللتندات خود را دارد، افزود: ما از كساني كه الگوي مصرف را رعايت 
مي كنند، سپاسگزاريم و به مشللتركاني كه مصرفشان كمتر از الگوي 
مصرف است، مابه ازا پرداخت مي كنيم و سعي خواهيم كرد مشتركان 

پرمصرف را به مشتركان خوش مصرف تبديل كنيم. 
وي با اشاره به اينكه ما بايد عادت خوش مصرفي را توسعه بدهيم، ادامه 
داد: با مصرف درست و بجا از منابع كشور مي توانيم يارانه آب و برق را به 
گروه هاي واجد شرايط پرداخت كنيم و دولت تصميم گرفته است اين 

روال را از فصل گرم در سال جاري آغاز كند. 
وزير نيللرو گفت: در قبللوض صادر شللده از ارديبهشللت پيام هايي به 
مشللتركان پرمصرف ارسللال مي شللود كه اگر مصرف خرداد ماه آنها 
مانند خرداد سال گذشته باشد، هزينه پرداختي آنها چه مقدار خواهد 
بود، البته اين افزايش تعرفه ها به معناي تأمين منابع نيست، بلكه اين 
تعرفه ها براي پرداخت نشدن و به معناي مديريت كردن مصرف آب و 

برق توسط مشتركان پر مصرف است. 
اردكانيان با اشاره به خبر منتشر شللده مبني بر صدور احكام اعضاي 
هيئت ويژه بررسللي و تدوين در خصوص سيل از سوي رئيس جمهور 
افزود: مسللئوليت اين هيئت با رئيس دانشللگاه تهران است و اعضاي 
هيئت شللامل ۲۰ نفر از اسللاتيد مجرب و متخصص از دانشللگاه هاي 

مختلف هستند كه در بخش هاي مرتبط با سيل عضويت دارند. 
وي با تأكيد بر ضروري بودن تشكيل اين هيئت براي اصاح وضع موجود 
ادامه داد: توسعه روش هايي كه سيل را براي ما به بركت و فايده تبديل 
كند مي تواند از دستاورد هاي اين هيئت باشد كه البته وزارت نيرو در 

همه سطوح آماده همكاري با برنامه هاي اجرايي اين هيئت است. 
وي در خصوص طرح هاي سدسازي گفت: ما عاوه بر ۱۷۲ سد در حال 
بهره برداري تعدادي نيز در دست اجرا و تعدادي در دست مطالعه داريم 
كه بهره برداري سريع تر از اين سد ها و اضافه شدن بر اين تعداد به ابعاد 

اقتصادي و زيست محيطي بستگي دارد.

وقتي در س�ال ۸۹ قانون هدفمندي يارانه ها 
تصويب ش�د و ق�رار ش�د ب�ه ا زاي دريافت 
۴5هزارو 5۰۰ تومان قيمت انرژي و نان واقعي 
ش�ود، كس�ي تصور نمي كرد كه با گذش�ت 
هش�ت س�ال همچنان پردرآمدها 2۳ برابر 
كم درآمده�ا ياران�ه ان�رژي درياف�ت كنند. 
براسللاس آمار سللاز و كار فعلي تخصيص يارانه 
در كشور به گونه اي اسللت كه دهك دهم يعني 
پردرآمدها ۲3 برابر دهك يكم يعني كم درآمدها 
از يارانه گاز، برق و بنزين بهره مند مي شوند. طبق 
برآوردهاي انجام شده در سال ۹۸ مجموع يارانه 
آشكار و پنهان ۸۹۰ هزار ميليارد تومان خواهد 
بود. اين رقم معللادل ۱۰/۹ ميليون تومان يارانه 
اعطايي به ازاي هر فرد و تقريبا ۲/ ۲ برابر بودجه 
ساالنه كشور است. به نظر مي رسللد، ساز و كار 
توزيع يارانه ها كه بايد منجر به بهبود شاخص هاي 
رفاهي باشد، كارايي مناسبي نداشته و اصابت آن 

به اقشار هدف اندك است. 
در گزارش پژوهشللي انجام شللده توسط دفتر 
اقتصاد كان معاونت هماهنگي برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه، عنوان شده در چارچوب 
اصاحات سللاختاري الزم اسللت، نظللام فعلي  
يارانه اي كشللور بازنگري شللود. حاصللل نظام 
فعلي توزيع و تخصيص يارانلله را بايد به كمك 
شللاخص هاي رفاهي سللنجيد كه البته نشللان 

مي دهد كارايي زيادي نداشته است. 
ساز و كار فعلي تخصيص يارانه سبب شده يارانه 

لزوماً به اقشار هدف طرح؛ يعني توليدكنندگان 
و مصرف كننللدگان نهايللي نرسللد و در اختيار 
گروه هاي ديگللر زنجيره توزيع قللرار گيرد و در 
طول اين زنجيره به هدر برود. به رغم تاش  دولت 
براي دستيابي به عدالت اجتماعي و فراهم آوردن 
فرصت هاي برابر براي همه اقشار، ضريب اصابت 
كاهش و اختللاف طبقاتي و نابرابللري افزايش 
مي يابد. متوسط يارانه مستقيم به ازاي هر خانوار 
ايراني فللارغ از دهك هاي درآمللدي معادل ۱۰ 
ميليون تومان در سللال و مجمللوع يارانه پنهان 

مستقيم خانوار مستتر در حامل هاي انرژي مانند 
بنزين، برق، گاز، دارو و كاالي اساسي معادل ۲۵۰ 

هزار ميليارد تومان است. 
   دريافتي يارانه پنهان دهك دهم ۷ برابر 

دريافتي دهك اول 
توزيع يارانه پنهان در اقتصاد بر اساس برخورداري 
دهك هاي درآمدي جامعه نشان مي دهد متوسط 
دريافتي يارانه پنهان دهك دهم بيشتر از هفت 
برابر متوسط دريافتي دهك اول است. به طوري 
كه هر خانوار دهك دهم ساالنه به طور متوسط 

از ۲۱ ميليون تومان يارانه پنهان مستقيم خانوار 
بهره مند مي شود. طبق اين اطاعات دهك اول 
)كم درآمدها( ۱/3 درصد مجموع يارانه بنزين و 

دهك دهم ۲۲/۶ درصد را مصرف كرده اند. 
در حالي كه هر خانوار دهللك اول فقط 3 ميليون 
تومان از يارانه پنهان بهره مند مي شود. اين اعداد 
گواه توزيع ناعادالنه يارانه پنهللان از جمله يارانه 
انرژي، كاالي اساسي و دارو اسللت كه مي توان به 
آسللاني و با يك نظام بازتوزيع كارآمللد و عادالنه 
مكانيزم هايي طراحي كرد كلله دهك هاي پايين 
بيشتر از اين يارانه بهره مند شوند. بيشترين يارانه 
مصرفي از سللوي دهك هاي پردرآمللد به ترتيب 
مربوط به بنزين،  گاز طبيعي،  كاالي اساسي، دارو و 
در نهايت برق است. ضريب اصابت يارانه پنهان گاز، 
برق و بنزين نشان مي دهد ضريب اصابت برق براي 
دهك دهم برابر ۱۸ درصد و براي دهك اول برابر 
با ۵ درصد اسللت. در نتيجه مي توان گفت اهداف 
حمايتي دولت جهت اقشللار آسلليب پذير تحقق 
نيافته، زيرا در ظاهر امر بيشللترين سهم از يارانه 

انرژي نصيب افراد با درآمدهاي باال شده است. 
اساسللاً يارانه ها بايد به گونه اي بازتوزيع شللود 
كه بتللوان گروه هاي هللدف را كه عمدتللاً افراد 
نيازمند حمايت بيشتر هستند، مورد توجه قرار 
دهد،  اما آمار و اطاعات موجللود از نظام توزيع 
درآمد نه تنها بهبود نداشته كه بر فاصله و توزيع 
نامناسللب در طرح هزينه درآمد خانوار خود را 

نمايان كرده است.

 انحراف قانون هدفمندي يارانه ها 

پردرآمدها۲۳برابركمدرآمدهايارانهانرژيميگيرند!

   گزارش  یک

پیشنهاد توزيع کاالهاي دپو شده در انبار 
اموال تملیكي بین سیل زدگان

با وجود برآوردهاي مختلف از خس�ارت هاي س�يل اخي�ر و ارائه 
راهكاره�اي مختلف براي جب�ران آنه�ا، يكي از پيش�نهادهاي 
مطرح ش�ده بحث توزيع عي�ن كااله�اي دپو ش�ده در انبارهاي 
س�ازمان اموال تمليكي براي جبران بخش�ي از خسارت هاست. 
به گزارش »تسللنيم«، بعد از حوادث اخير و برآوردهاي اوليه از سيل 
اخير، برخي گمانه زني هاي رسللمي دولتمردان از خسللارت 3۵ هزار 

ميليارد توماني سيل به استان هاي مختلف كشور حاكي است. 
حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه از پيشنهادي مبني بر توزيع 
كاالهاي دپو شده در انبار اموال تمليكي خبر داد و گفت: پيشنهاد فروش 
اموال دپو شده در انبارهاي سللازمان اموال تمليكي مورد موافقت قرار 
گرفت. )بر اين اساس در صورت موافقت هاي بعدي( به زودي از ۱۰ هزار 
ميليارد تومان اموال موجود در اين انبارها حدود ۲ هزار ميليارد تومان 

براي جبران خسارت هاي سيل اخير اختصاص خواهد يافت. 
همچنين محمد محمدي، مدير كل پيشين تعزيرات حكومتي استان 
تهران در خصوص امكانپذير بودن اين پيشنهاد گفت، بر اساس قواعد 
حقوقي، هر كااليي كه به نفع دولت ضبط مي شللود، اگر قابل استفاده 
باشد بايد در چرخه استفاده قرار گيرد و اگر قابل استفاده نباشد، بايد 
امحا شود. ولي در مورد كاالي قاچاق به دليل ناكارآمدي و سوء استفاده 
برخي، مجدداً كاالي قاچاق در چرخه توزيع قرار مي گرفت، از طرفي 
به دليل ركود توليد كنندگان داخلي، مقرر شللد كاالهاي قاچاق پس 
از ضبط، چنانچه قابل صادر كردن هسللتند صادر شللود و اولويت به 

صادرات آن داد. 
وي افزود: در شرايط فعلي چنانچه كاالهاي قاچاق مصادره اي كه قابل 
صادرات نيستند در دست مصرف كنندگان واقعي به ويژه سيل زدگان 

قرار گيرد، منع قانوني ندارد و اقدام مناسبي مي باشد.

   گزارش  2

   مسکن


