
www.shahrvand-newspaper.ir چهارشنبه 13 اسفند 1393 | سال دوم | شماره 516  4

ش�هروند| پس از گذشت حدود یک س��ال و نیم، 
س��رانجام دولت یازده��م اولین طرح خ��ود در بخش 
مسکن را به مرحله تصویب رساند. عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی که چندی است مورد هجمه منتقدان 
دولت و کارشناسان قرار گرفته و حتی تا پای استیضاح 
نیز پیش رفته، باالخره با تأخیر فراوان اولین برنامه خود 
در بخش مسکن را به مرحله تصویب و اجرا رساند. طرح 
مس��کن اجتماعی پس از کش وقوس های ف��راوان در 
شورایعالی رفاه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری مطرح و امروز )چهارشنبه( در جلسه 
هیأت وزیران به تصویب نهایی می رسد. در این طرح که 
از کش��ورهای اروپایی الگوبرداری شده و زمزمه اجرای 
آن از دولت های گذشته مطرح شده بود اقشارکم درآمد 
صاحب مسکن اس��تیجاری در تملک دولت می شوند. 
به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی، دولت 
مسکن اجتماعی را به اقشار کم درآمد با اولویت معلوالن، 
مستمری بگیران، مددجویان تحت پوشش بهزیستی، 

کارگران و بازنشستگان واگذار می کند. 
پایان فشارها؟

آخوندی که به نطق های آتشین در انتقاد از مسکن 
مهر مشهور ش��ده، اخیرا این پروژه را »طرح مزخرف« 
خطاب کرده بود تا زیر فشار قرار بگیرد که چرا برنامه ای 
ندارد؛ جایگزین ک��ردن برنامه های اجرای��ی او هم در 
بررس��ی مانده بود و فرصت کارشناسی کردن موضوع، 
به شکست های پی در پی تعبیر شده بود. حاال وزیر راه و 
شهرسازی کابینه یازدهم که از ابتدای به دست گرفتن 
کلید ای��ن وزارتخانه، از ده ها برنامه در بخش مس��کن 
سخن گفته در مسیری تازه قرار دارد و بنا دارد تا در کنار 
میراث دولت پیش��ین کاری صورت دهد. ده ها برنامه 
آخوندی که تا امروز در حد حرف و ایده باقی مانده اند و 
بارها به تیتر یک رسانه های داخلی تبدیل شده است؛ تا 
آنجا که برخی از آنها توانسته اند بازار مسکن را به صورت 
مقطعی دچار تنش کنند. نمونه ای��ن ایده ها، وعده وام 
80 میلیون تومانی مسکن است که نرخ اوراق تسهیالت 

مسکن را تا مرز 100 هزار تومانی شدن پیش برد. 
مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، لیزینگ مسکن، 
ره��ن ثانویه، صندوق پ��س انداز زمین و مس��کن، وام 
80 میلی��ون تومانی و اخی��را وام 60 میلی��ون تومانی 
شماری از ایده های آخوندی هستند که بارها رسانه ای 
شده و به طور مش��خص به اجرا درنیامدند. از این میان 
س��رانجام قرعه اجرا به نام مسکن اجتماعی افتاد و این 
طرح به مرحله تصویب رسید.  مسکن اجتماعی حاال در 
شرایطی تا آستانه اجرا پیش می رود که آخوندی معتقد 
اس��ت وزارتخانه اش با چالش بزرگی به نام مسکن مهر 
دست و پنجه نرم می کند و این طرح بودجه و اعتبارات 
اجرایی بخش راه و شهرس��ازی را تا سال ها می بلعد.  او 
که تاکنون در جلب نظر بانک ها و حتی بازار س��رمایه، 
برای تأمین اعتب��ارات موردنی��از طرح هایش توفیقی 
به دست نیاورده است می گوید: طرح مسکن اجتماعی 
را به گونه ای تنظی��م کرده تا حداقل نی��از اعتباری به 
وزارت راه و شهرسازی را داش��ته باشد. به گفته وزرای 
راه و شهرس��ازی و کار و تعاون دولت یازدهم، بیش��تر 
اعتبار موردنیاز طرح مسکن اجتماعی از سوی نهادهای 
حمایتی تأمین می شود و این موضوع می تواند امید به 

حسن اجرای طرح مسکن اجتماعی را بیشتر کند. 
مسکن مهر به نیازمندان واقعی نرسید

عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی معتقد است 
که مسکن مهر به قشر هدف نرس��یده است. او با انتقاد 
از در نظر گرفته نش��دن اقش��ار دهک های اول و دوم و 
نیازمندان واقعی در پروژه مس��کن مه��ر، می گوید: در 
این پ��روژه نیازمندان واقعی به دلیل نداش��تن توانایی 
پرداخت آورده و اقساط مسکن مهر، از لیست دریافت 
خانه های مس��کونی خط خورده و حذف ش��دند. او با 
همین استدالل مسکن اجتماعی را یکی از مهمترین 
اولویت ه��ای خود ب��رای سیاس��ت گذاری های بخش 

مسکن دانسته است. 
آخوندی همچنین تأکید کرده است: نواقص مسکن 
مهر در طرح مس��کن اجتماعی حذف ش��ده اس��ت. 
این گفته وزیر به جانمایی س��ایت های مسکونی مهر 
اش��اره دارد که پیش از این بارها مورد انتق��اد وزیر راه و 
شهرس��ازی دولت یازدهم قرار گرفته است. بنا به اعالم 
مکرر آخوندی، مس��کن اجتماعی در مح��دوده بافت 
شهری خواهد بود تا اقشار کم درآمد برای دسترسی به 

امکانات شهری ناچار به پرداخت هزینه اضافه نباشند. 
 مسکن اجتماعی به صورت استیجاری

 واگذار می شود
در برنامه های مسکن ارایه ش��ده از سوی دولت های 
گذشته مس��کن اجتماعی را مسکن اس��تیجاری نیز 
تعریف کرده اند. براساس این تعریف، مسکن اجتماعی 
به صورت مالکیتی به افراد واگذار نمی شود. این تعریف 

با استناد به تجربه سایر کشورهای جهان و بررسی های 
پژوهشگرانه در این زمینه، می گوید: پژوهش ها نشان 
می دهد اغلب اف��راد کم درآمد متعلق ب��ه دهک های 
ابتدایی پس از دریافت واحد های مسکونی دولتی، ملک 
خود را فروخته و برای سایر مایحتاج خود نظیر درمان 
و معاش هزینه می کنند و به این ترتیب اقش��ار هدف، 
دوباره ب��ه چرخه بی خانمان ها ب��از می گردند بنابراین 
مسکن اجتماعی به صورت اس��تیجاری به افراد واگذار 
می شود و مالکیت آن تحت اختیار دولت باقی می ماند تا 
متقاضیان نتوانند آن را فروخته و دوباره بی سرپناه شوند.

در این طرح تأکید شده است میزان اجاره دریافتی از 
اقشار کم درآمد بسیار ناچیز است و اجاره دریافت شده 
صرف مرمت و هزینه های نگهداری واحدهای مسکونی 

خواهد شد. 
 نهادهای حمایتی

 اعتبارات مسکن اجتماعی را تأمین می کنند
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز با 
تحسین این طرح گفته اس��ت این طرح به دلیل آن که 
وابستگی اندکی به منابع دولتی دارد و بیشتر متکی به 
منابع نهادهای حمایتی اس��ت، می تواند آثار مثبتی به 

همراه داشته و طرح موفقی در حوزه مسکن باشد.
و البته علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 
اشاره به جزییات منابع اعتباری طرح مسکن اجتماعی 
اعالم کرد: اعتباراتی برای این بخش پیش بینی ش��ده 
اس��ت به این صورت است که مقرر ش��ده 15 میلیون 
تومان توس��ط بنیاد مس��کن، 6 میلیون تومان وزارت 

کار، 2 میلیون تومان وزارت ورزش و 30 میلیون تومان 
اعتبار بانکی با به��ره اندک و واگذاری زمین از س��وی 
زمین و مس��کن برای صاحبخانه ش��دن خانواده های 
دارای معلول و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد 
در نظر گرفته شود و بنا داریم تا چند  سال آینده تمام این 
افراد را صاحبخانه کنیم. او همچنین تأکید کرد: بسته 
بعدی در راس��تای طرح مسکن امید، مسکن کارگری 
است که این موضوع را با شناس��ایی دهک های پایین 
آغاز خواهیم کرد و درنهایت بس��ته را به صورت کلی در 
شورایعالی رفاه رونمایی می کنیم. به گفته ربیعی، وظیفه 
پایش و ارزیابی پیش��رفت پروژه برعهده بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و پیگیری و هماهنگی حسن انجام کار 
به عهده وزارتخانه های راه وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی خواهد بود.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به 
یکی از مهم ترین مشکالت اجرایی طرح گفت: یکی از 
مشکالت در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها کمبود آمار 
و اطالعات اعالم ش��ده است که تکالیف قانونی متعدد 
برای تشکیل بانک های اطالعاتی خانوار صورت گرفته 
بود که هزینه های زیادی را برای دس��تگاه های اجرایی 
به وجود می آورد. طرح مسکن اجتماعی که با همکاری 
مشترک وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی اجرا می شود، درواقع همان طرح مسکن 
امید است که ربیعی همزمان با روز کارگر آن را به اقشار 
کارگری وع��ده داده و اعالم کرده بود ب��ه زودی اخبار 

خوبی در این زمینه منتشر می شود. 

شورای رقابت خبر داد: قیمت گذاری جدید 
خودرو پس از محاسبه تورم بانک مرکزی

 ادعای رئیس مجمع کارآفرینان:
 60درصد قاچاق، رسمی است 

نفت به باالی 60 دالر بازگشت

وزیر اقتصاد: 8 پروژه برای توسعه پایدار 
درحال اجراست

امضا نکردن مصوبه، راه شکایت کارگران 
علیه مزد ۹۴ را باز  گذاشت

 در آمد واگذاری ها در اختیار
 سازمان امور عشایر قرار می گیرد

 قائم مقام وزیر نیرو:
  تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی

 در دستورکار است

 معاون وزیر ارتباطات: اینترنت پرسرعت
 به 25 هزار روستا خواهد رسید

 کانون سراسری مرغ تخم گذار: 
صادرات ۷0 هزار تن تخم مرغ در یک سال

استاد دانشگاه تهران: هر ایرانی 80 درصد 
سهمیه آب خود را از دست داد

معاون اول رئیس جمهوري: 12 هزار  میلیارد 
تومان به وزارت نیرو اختصاص یافت

بدون شرح

گزیده خوانی

   خروج کامل از رکود| ولی اهلل س��یف رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: االن می توانم قاطعانه بگویم تورم 
امسال حداکثر 16 درصد خواهد بود و رشد اقتصادی 
کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است. 
او با بیان این که پیش بینی ما ت��ورم 25 درصدی برای 
ابتدای امسال بود افزود: ولی با دستاوردهایی که حاصل 

شد در فصل دوم  سال 20 درصد را مبنا قرار دادیم.

   آس�مان، پرتأخیرترین ش�رکت هوایی| 
براس��اس آمار »تأخیرات شرکت های هواپیمایی« 
هواپیمایی آس��مان در دی، 623 پ��رواز انجام داده 
که 334 پرواز ب��ا تأخیر 27 ه��زار و 812 دقیقه ای 
انجام شد و به این ترتیب عنوان شرکت هواپیمایی 
با بیشترین تأخیر را به خود اختصاص داد. هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران )هما( نیز 301 پرواز با تأخیر 

22 هزار و 810 دقیقه در این ماه ثبت کرده است. 

   دستور 2 وزیر برای تسهیل گشایش ال سی 
داخلی| محمدمهدی رئیس زاده رئیس کمیسیون 
س��رمایه گذاری اتاق تهران از دستور وزرای صنعت و 
اقتصاد برای تسهیل در گشایش ال سی داخلی خبر 
داد و گفت: در کارگروهی که به این منظور تش��کیل 

شده، مقرر شد تا میزان وثایق کاهش یابد. 

   مجازات 5 بار گرانفروشی 6 ماه تعطیلی| 
علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
کشور گفت: اگر گرانفروشی مرتبه اول اتفاق بیفتد 
میزان جریمه 2 برابر میزان تخلف گرانفروشی است 
و مرتبه دوم 4 برابر و مرتبه سوم 6 برابر میزان تخلف 
جریمه و به م��دت 2 هفته پارچه ی��ا تابلو در محل 
کس��ب نصب می ش��ود. او ادامه داد: اگ��ر در مرتبه 
چهارم باشد 8 برابر و اگر در مرتبه پنجم اتفاق بیفتد 
براساس قانون نظام صنفی تا 10 برابر میزان تخلف 
جریمه و 2 ماه پارچه نصب و شش ماه پروانه کسب 

تعلیق و 6 ماه هم مغازه تعطیل می شود.

   انتشار رده بندی کیفی خودروهای داخلی| 
براساس جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت 
و اس��تاندارد ای��ران، در گروه خودروهای با س��طح 
قیمتی کمتر از 25 میلی��ون تومان، خودروی تیبا با 
56.6 نمره منفی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن 
سایپا 131 تولیدی سایپا با 76.6 نمره منفی در رتبه 
دوم و سایپا 131 تولیدی پارس خودرو با 78.6 نمره 

منفی در رتبه سوم قرار دارد. 

   آخری�ن وضع ش�بکه فیبر نوری کش�ور| 
باقری چن��اری مدیرعامل اپراتور فیبر ن��وری درباره 
اتصال فیبر نوری به منازل و سازمان ها گفت: حداقل 
به 5میلیارد دالر س��رمایه احتیاج اس��ت و اگر پروژه 
ایرانیان نت، 8 سال به طول بینجامد به طور متوسط 
ساالنه به 700میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز دارد. 
وی درباره زمان بهره برداری نهایی تصریح کرد: بحث 
ارایه دسترسی فیبر نوری به شرکت ها در  سال آینده 

قطعی است. 

عدد خبر

سیدحس��ین میرش��فیع، معاون راه روس��تایی وزیر راه و 
شهرسازی گفت: طی 9 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه  سال گذشته، تلفات رانندگی در راه های روستایی 
کشور 5 درصد کاهش یافت. وی با بیان آن که  سال گذشته بر اثر 
وقوع حوادث رانندگی یک هزار و 300 نفر در راه های روستایی 
کشور کشته ش��دند، اظهار داش��ت: انتظار ما این بود کاهش 

تلفات رانندگی در راه های روستایی به حدود 15 درصد برسد. 

حمیدرضا عراق��ی، معاون وزیر نفت ب��ا تأکید بر این که 
صادرات گاز منطقی تر از تبدیل آن به ب��رق برای صادرات 
اس��ت، گفت: در بازارچه های مرزی ای��ران و ترکیه مجوز 
گرفتیم اگر فعالیت های تولیدی ش��کل بگیرد، نسبت به 
قیمت گاز صادراتی ب��ه ترکیه 20 درصد ب��ه آنها تخفیف 
بدهیم. وی تصریح کرد: البته این تخفیف شامل نیروگاه ها 

نمی شود و تنها صنایع شامل این تخفیف می شوند. 

رکن الدین جوادی، مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران با 
اعالم این که باید س��االنه 500 حلقه چاه برای حفظ ظرفیت 
فعلی حفاری شود، گفت: ظرفیت تولید بالقوه نفت خام کشور 
4 میلیون بش��که در روز اس��ت. او اف��زود: به دلیل محدودیت 
صادرات و کاهش تکلیفی تولید فعلی از این رقم کمتر است اما 
 طبق اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه کشور باید این رقم به

 7. 4 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. 

حس��ن یمنی، مدیرعامل ش��رکت فروش اموال مازاد بانک ها 
)فام( از برگزاری 3 مزایده بزرگ فروش امالک بانک ها تا پایان سال 
جاری خبر داد و گفت: قرار اس��ت تا پایان اسفندماه یک مزایده 
اختصاصی برای امالک بان��ک صادرات، یک مزایده سراس��ری 
برای ام��الک تمام بانک ها و یک مزایده ب��رای امالک مازاد بانک 
کشاورزی برگزار شود. به گفته او، پاکت های مربوط به این مزایده 
روز 24 اسفند ماه سال جاری ساعت 10 صبح بازگشایی می شود. 

5
درصد

20
  درصد 
تخفیف گاز

۴
 میلیون

3
مزایده

بزرگ فروش امالک بانک ها بشکه ظرفیت تولید نفت خام ایرانبرای فعالیت صنایع در بازارچه  مرزی ایران و ترکیهکاهش تلفات رانندگی در راه های روستایی 

یادداشت

گرانی، گران فروشی و کم فروشی

 عجالتا مشکل گران فروشی را 
حل کنیم

روزه��ای پایانی  س��ال همیش��ه جلوگیری از 
افزایش قیمت ها به مهم ترین موضوع روز تبدیل 
می ش��ود؛ اما در این خصوص بای��د به یک نکته 
اساس��ی توجه کرد و آن این که ضروری است در 
چند روز باقی مانده تا نو شدن سال، بین دو مفهوم 
»گرانی« و »گران فروش��ی« تمایز قایل ش��ویم. 
واقعیت این اس��ت که گرانی موضوعی ریشه ای 
اس��ت و دالیل فراوانی دارد. یعنی مشکلی برای 
امروز و دیروز نیس��ت و به این سادگی ها و در یک 
بازه زمانی کوتاه و کمتر از یک ماه قابل حل نخواهد 
بود اما گران فروشی معضلی است که در روزهای 
پایانی  س��ال ش��دت می گیرد و می توان با آن به 

صورت جدی مبارزه کرد. 
به جز گران فروش��ی، کم فروش��ی ه��م یکی از 
عارضه های بازار شب عید است. به عبارت دیگر با 
افزایش تقاضا، گروهی برای سود بیشتر یا قیمت ها 
را افزایش می دهند یا از کیفیت محصول می کاهند 
که این موضوع مصداق بارز تخلف به شمار می آید.

در زمینه مبارزه با این دو معضل هم باید تصریح 
کرد که متاسفانه وقتی پای مسئولیت سازمان ها 
به میان می آید، متوجه می شویم که هیچ نهادی 
ازجمل��ه س��ازمان حمای��ت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان س��ر ج��ای خود ق��رار نگرفته 
اس��ت و مس��ئولیت خود را به طور کامل در قبال 
مصرف کنندگان انج��ام نمی دهد. »انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان« هم سازمانی 
ناظر و سیاست گذار به شمار می آید که تالش دارد 
با توجه به حضور نمایندگانش در 330 شهرستان 
کشور وضع بازارها را رصد و تخلفات رخ داده را به 
سازمان تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گزارش کند. به عبارت دیگر، هدف ما رس��اندن 
صدای مصرف کننده به گوش دولت است، تا شاید 
دولت به عنوان سیاس��ت گذار راهکاری برای حل 

مشکل ارایه کند.
در نهایت این که به نظر می رسد در شرایط فعلی 
تنها با اهتمام مشترک انجمن حمایت به عنوان 
نهاد حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، دولت 
به عنوان نهاد تصمیم گیرنده و س��ازمان تعزیرات 
به عن��وان ب��ازوی اجرایی ب��ا تخلف��ات می توان 
مشکالت فعلی بازار در حوزه گرانی و گران فروشی 
را حل وفصل ک��رد. انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان هم قطعا حق��وق جامعه هدف 

خود را پیگیری خواهد کرد.

سیدمحمد جعفری
رئیس انجمن ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان

چاینا دیلی

  کاهش سرمایه گذاری 2015 آمریکا در چین| 
اعضای آمریکایی اتاق بازرگانی  جنوب چین بودجه 
سرمایه گذاری خود  در س��ال 2015 را 9.3 درصد 
کاسته اند. در  تحقیق ساالنه  اتاق ، اعضای  آمریکایی 
نگرانی خود درباره تغییرات قوانین، سیاس��ت های 
حمایتی، و برخوردهای ناعادالنه و غیر واضح  را اعالم 

کرده اند. 

فایننشال ریویو

 جنجال  پیش پرداخت به پزشکان کانادایی| 
»سوزان لی« وزیر بهداشت کانادا می تواند به  شیوه 
» پرداخت کارمزد خدمات به پزشکان« که در سراسر 
جهان اجرا می ش��ود، پایان دهد و ب��ه جای  آنکه به 
ازای هر ویزیت به پزشکان عمومی مبلغی بپردازد، 
مبلغ کالنی به ازای هر بیم��ار به آنان پرداخت کند.  
این بخشی از برنامه  جنجالی دولت است که شامل 
کارمزد پزش��کی  معادل 5 دالر که  پزشکان ساالنه 
مبلغی را  به عنوان پیش پرداخت ب��رای مراقبت از 

تعدادی بیمار دریافت می کنند.

کیوسک اقتصادی

 آغاز طرح مسکن اجتماعی
 با الگوبرداری از برنامه موفق مسکن اروپا 

 کم درآمدها
 اجاره نشین دولت می شوند

   مسکن کارگری هم به زودی رونمایی می شود

شهروند| حدود 3 ماه از روزی که بودجه  سال 
94 به مجلس تقدیم ش��د می گ��ذرد؛ روزی که 
رئیس جمهوري، سر موعد مقرر بودجه کل کشور 
را به نمایندگان مجلس ارایه کرد تا سرنوشت مالی 
 سال بعد کش��ور به رأی نمایندگان مصوب شود. 
حاال بعد از مدت ها وقفه مجلس در بررس��ی، 13 
روز زمان برای بررسی این بودجه اختصاص یافته 

تا پرونده بودجه در عصر روز 12 اسفند بسته شود.
پس از 20 جلسه مجلس، تأیید نهایی بودجه در 
شورای نگهبان انجام خواهد شد تا اتفاقی مهم در 
اقتصاد ایران رخ دهد. الیحه بودجه 94 شامل 22 
تبصره و 19 تبصره الحاقی است اما مهم ترین نکته 
این بودجه که همه را روی آن متمرکز کرده است، 
بحث  حذف ثروتمندان از یارانه های نقدی بود که 

بارها و بارها بین مجلس و دولت چکش کاری شد.
حاال ب��ا 144 رأی موافق نمایندگان مجلس )از 
مجموع 195 نماینده حاضر( قرار ش��ده اس��ت تا 
در قالب بودج��ه 844 هزار میلیارد تومانی  س��ال 

94 بودجه یارانه های نقدی 3 هزار  میلیارد تومان 
کاهش بیابد. این نکته یعنی که دولت باید بخشی از 

یارانه بگیران را حذف کند.
فعلی که بسیار بر سر آن اختالف نظر وجود دارد. 
چرا ک��ه دولتی ها معتقدند نمی توان به س��ادگی 
تشخیص داد که حذف 26 میلیون نفر یارانه بگیر 
دقیق انجام ش��ود. ب��ا این وجود عل��ی الریجانی 
رئیس مجلس اعالم کرده که دولت 800 هزار نفر 
را می تواند به س��ادگی حذف کند و با این بودجه 

مصوب امور به خوبی پیش خواهد رفت.
دیروز عصر، نمایندگان مجلس نهم سقف منابع 
یارانه نقدی را از 42 هزار  میلیارد تومان پیش��نهاد 
دولت، به 39هزار میلیارد تومان کاهش دادند تا در 
عمل حذف خانواده های پردرآمد و ثروتمند با آری 

195 نماینده کلید بخورد. حال در ش��رایطی که 
دولت با این مصوبه موظف است یارانه خانوارهای 
پردرآمد را قط��ع کند؛ درعین ح��ال موظف هم 
خواهد بود که از فروردین 94 نس��بت به ثبت نام 
کسانی که موفق به ثبت نام یارانه نقدی نشده اند، 
در فرمانداری های شهرستان ها اقدام کند. گفتنی 
اس��ت عالوه بر تعیین تکلیف یارانه نقدی خانوار، 
نمایندگان مجلس درباره هزینه کرد سایر منابع 
حاص��ل از اج��رای هدفمندی یارانه ه��ا به توافق 
رسیدند و بر این اساس دولت موظف شد این منابع 

را براساس دستورالعمل زیر هزینه کند: 
1- تا مبل��غ 5 ه��زار و 200 میلی��ارد تومان در 
اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها برای 
کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی، 

بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، 
خدمات��ی و مس��کونی و جلوگی��ری از آلودگی 

محیط زیست.
2- تا مبلغ 4 هزار و 800 میلیارد تومان به منظور 
اجرای بند )ب( ماده 34 قانون برنامه 5ساله پنجم 

توسعه )یارانه بهداشت و درمان(
3- ت��ا مبل��غ 1300 میلیارد توم��ان به منظور 
تأمین بخش��ی از یارانه س��ود تس��هیالت تأمین 
مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، 
روس��تاییان و عش��ایر، س��اماندهی مس��کن در 
بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و 
مسکن مهر، معادل 10 درصد اعتبارات این ردیف 
به طرح توانمندسازی روستاییان و مناطق کمتر 
توس��عه یافته و محروم با رویکرد اشتغال پایدار به 

سازمان فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.
4- تا مبلغ 4 هزار  میلیارد تومان به منظور کمک 
به برنامه های اش��تغال جوانان و فارغ التحصیالن 

دانشگاه ها. 

پرونده دخل و خرج ۹۴ با کاهش 3 هزار  میلیارد تومانی بودجه یارانه بسته شد

رأی مجلس به حذف یارانه ثروتمندان 

نابرابری در مناطق برخوردار بهت آور است  

تدوین نقشه فقر ایران؛ به زودی
 دومین جلسه کمیته مشورتی امور اجتماعی ستاد برنامه ششم 
توسعه با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، جمعی 
از صاحب نظران عرصه رفاه و تأمین اجتماعی و نیز تعدادی از مدیران 
و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد. تدوین 
نقشه رفاه و فقر در سال 94 خبری بود که علی ربیعی وزیر کار آن را 
ارایه داد. او با اشاره به برنامه ریزی وزارت کار و مسکن درباره برنامه های 
حمایتی از برخی بخش ها برای حضور در بازار گران مس��کن گفت: 
نقشه فقر کشور تدوین می ش��ود. او افزود: قرار شد بانک ها به صورت 
متمرکز برای امر سیاس��ت گذاری رفاهی یا اجتماع��ی با آیین نامه 
تشکیل پایگاه اطالعات فعالیت کنند و از این طریق می توانیم برای 
برنامه ریزی  ها و سیاست های رفاهی مثل یارانه، مسکن و شناسایی 
کودکان بازمانده از تحصیل، بیمه و مسئولیت دستگاه  های حمایتی 
بهره بگیریم. دراین جلسه، احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از آغاز سنجش »فقر چندبعدی« از برنامه ششم 

توسعه خبر داد و گفت: یک راهکار پیشنهادی برای برخورد با معضل 
بیکاری این است که دولت اقدام به ایجاد مشاغل عمومی کند.

تاکنون هیچ دستگاه مشخصی درمورد ارزیابی سیاست های رفاهی 
برنامه مدون و سامان یافته ای ارایه نداده و اگر بتوانیم در برنامه ششم 
توسعه اقدام های قابل توجهی انجام دهیم، نقطه عطفی در این زمینه 
خواهد بود. همچنین میدری در این جلس��ه گزارشی با عنوان »رفاه 
اجتماعی، حوزه حمایتی و توانمندسازی« ارایه کرد و گفت: در برنامه 
ششم توسعه باید بتوانیم سنجش دقیقی از وضع فقر در کشور داشته 
باش��یم و متغیرهای ایجادکننده فقر در کشور را شناسایی کنیم که 
متاس��فانه تاکنون در این مورد بررس��ی همه جانبه و کاملی صورت 
نپذیرفته اس��ت. او با تأکید بر این موضوع که وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید ارزیابی دقیقی 
از سیاس��ت های رفاهی داشته باش��ند، افزود: البته هماهنگی بین 
دستگاه های مختلف بخشی و میان بخشی در برنامه ششم توسعه باید 
لحاظ شود تا بتوان در زمینه فقر و فقرزدایی تدبیری مناسب اندیشه 
کرد. در ادامه جلسه، محمدرضا واعظ مهدوی مشاور رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: متاسفانه بخشی از نابرابری ها به 
مناطقی از کشور مربوط می شود که از برخورداری نسبی در امکانات 
اقلیمی بهره مند هستند و این البته بسیار بهت آور هم هست. او افزود: از 
دیدگاه آقای دکتر میدری، اشتغال صنعتی در وضع فعلی کشور خیلی 
جواب نمی دهد و الزم است مشاغل عمومی توسعه پیدا کند. به عقیده 
صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی، موضوع اشتغال بسیار با اهمیت 
است و درواقع این حیطه، حالل مشکل فقر هم تلقی می شود و ما اگر 
بتوانیم روی همین امر متمرکز شویم، می توانیم شاهد همگرایی در 

تصمیم گیری های بخش های اجتماعی با بخش اقتصادی هم باشیم.


