
اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
چهار شنبه۲۲ آذر ۱۳۹۶ 

۲۴ ربیع االول ۱۴۳۹ - شماره۲۱۷۹۱

یادبود
عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست

عشق فرمود که فراق از همه دشوارتر است
22 آذرماه یادآور تلخ ترین روز زندگیمان است. بیست سال از جدایی 

ابدی همســری مهربان و مادری دلسوز 
اشرف مؤذن زاده می گذرد. 
لبخندهای  چه ســخت گذشــت هرگز 
شیرینت و محبت هایت از یادمان نخواهد 
رفت. ان شــاءاهلل که روحــت در ملکوت 
اعلی با اولیاء محشــور باشــد. از خداوند 
متعال برایت علو درجات و برای خودمان 

صبر و اســتقامت می طلبیم. هزینه سالگرد آن عزیز همانند گذشته 
صرف امور خیریه می گردد.

همسرت محمدحسین فروغی و فرزندانت

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/415/000سکه تمام طرح جدید
1/380/000سکه تمام طرح قدیم

697/000نیم سکه
403/000ربع سکه

266/000گرمی
128/300هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/205دالر
5/042یورو
5/790پوند

1/124لیر ترکیه
1/168درهم امارات

رئیس  سابق سازمان خصوصی سازی گفت: مهم ترین مشکل سهام 
عدالت مربوط به مدیریت دولتی این سهام می شود. 

غالمرضا حیدری کرد زنگنه در مصاحبه با رادیو درخصوص چالش های پیش 
روی واگذاری ســهام عدالت اظهار کرد: مهم ترین مشکل سهام عدالت مربوط به 
مدیریت دولتی این سهام می شود هر زمانی که دولتی ها از این مقوله جدا شوند 
این مسائل و معضالت قطعا حل خواهد شد.وی افزود: ما سه نوع تعاونی داریم؛ 
تعاونی متعارف، فراگیر ملی و سهامی عام که شرکت های تعاونی سهام عدالت از 
نوع فراگیر ملی هستند و ما پیش بینی کردیم که برای مجامع این شرکت ها، هر 
هــزار نفر می توانند به یک نفر رای بدهند و نمایندگان مجمع را برگزار کنند.به 
گفته رئیس  سابق سازمان خصوصی سازی، براساس آمار، 11 درصد خودروسازی ها 
خصوصی هســتند در صورتی که خودروسازی دولتی نداریم، کلیه شرکت های 
خودروسازی ما واگذار شده است و دولت در حدود 20 درصد سهم دارد علیرغم 
این مسئله چون مدیریت به دست دولت است همه افراد تصور می کنند که این 
شرکت ها دولتی هستند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، حیدری ادامه داد: در حال 
حاضر مشکل اینجاست که دولت مدیریت ها را رها نمی کند و مردم هم نمی پذیرند 

که با این روند خصوصی سازی انجام شده است.

رئیس  سابق سازمان خصوصی سازی:

مدیریت دولت
 مهم ترین مشکل سهام عدالت است

سرویس اقتصادی-
کمتر از 24 ساعت بعد از تکذیب افزایش قیمت 
حامل های انرژی از سوی برخی مسئوالن و رسانه های 
حامی دولت،   وزیر نفت این موضوع را تکذیب نکرد.

الیحه بودجه سال 97  روز یکشنبه با حضور رئیس جمهور 
در مجلس شورای اسالمی  به نمایندگان مردم تقدیم شد. 
درباره ارقام بودجه ســال آینده اظهارات مختلفی از سوی 
دولتی ها و کارشناســان مطرح گردیده اســت. یکی از این 
موضوعات  نرخ حامل های انرژی و به طور ویژه  قیمت بنزین 
اســت که این روزها در اظهــارات ضد و نقیض دولتی ها و 
حامیان رسانه ای آنان  مردم را نگران کرده است. البته از چند 
روز پیش از ارائه بودجه خبرهایی در رسانه ها منتشر شد که 
از افزایش قیمت بنزین در روزهای پایانی سال خبر می داد.

محمدباقر نوبخت که روز دوشــنبه بــه عنوان رئیس 
سازمان برنامه و بودجه برای توضیح جزئیات الیحه بودجه 
سال آینده در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در خصوص 
شایعات گرانی سوخت گفت: تمام مباحثی که در یکی دو 
روز گذشــته در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت 
حامل های انرژی مطرح شــده شــایعه بوده و باید بگویم 
گاهــی به حال افرادی که تحت تأثیر این خبرها در فضای 
مجازی قرار می گیرند تأسف می خورم.عالوه بر نوبخت ، زیبا 
اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش هم روز 
گذشته در گفت وگو با برخی رسانه ها این موضوع را تکذیب 
نمود و گفت که »قیمت های جدید حامل های انرژی و زمان 
اعمال افزایش  قیمت ها مشــخص نیســت« و »هر قیمت 
جدیدی که برای بنزین اعالم می شود کذب محض است«.

ضد و نقیض دولتی ها
امــا این همه ماجرا نبود. بعــد از این تکذیبیه ها ، یک 
روزنامه حامی دولت، با اســتناد به اظهارات یک مقام ارشد 
ســازمان برنامه، از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان از 

اول دی ماه سال جاری خبر داد.
روزنامه اصالح طلب و حامی دولت اعتماد در شــماره 
دیروز خود خبــر داد، »دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه 
ســال جاری قیمت بنزین را به هزار و 500 تومان و قیمت 
نفت گاز را به 400 تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که ظاهراً 
دولتی ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
و ماده یک قانون هدفمندی گرفته اند«.اعتماد ادعا کرده که 
این مقام مسئول با اشاره به »مجوزی که پیش از این دولت 
از مجلسی ها کسب کرده« می گوید: »موضوع افزایش قیمت 
بنزین و گازوئیل در دولت نهایی شده است و قصد بر آن است 

که از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی شود«.
افزایش قیمت در الیحه بودجه 97

از سوی دیگر وزیر نفت هم موضعی متفاوت از نوبخت 
گرفته و احتمال تغییر قیمت ها را رد نکرده تا جمع اظهارات 

عجیب و متناقض در دولت روحانی تکمیل شود!

زنگنــه با بیان اینکه افزایش قیمــت بنزین در بودجه 
سال 97 دیده شــده است، به خبرگزاری خانه ملت گفت 
که »زمان و چگونگی افزایش قیمت بنزین هنوز مشــخص 
نیست.« او افزود: »هر وقت الزم شد دولت موضوع افزایش 
قیمت بنزین را عنوان می کند«.اظهارات ضد و نقیض و مبهم 
مسئوالن دولت گویای آن است که یا هنوز خود دولتی ها در 
اطالع رسانی دچار مشکل هستند و یا شاید ترفند رسانه ای 
آنها برای زمینه سازی افزایش قیمت در بازار سوخت است. 
از یک طرف در الیحه بودجه سال آینده درآمدهای دولت 
از ناحیه حامل های انرژی زیاد شده که نشان دهنده افزایش 
احتمالی قیمت ها در ســال آینده اســت و از سوی دیگر ، 
چنانچه خبرها حکایت می کند، در همین سال جاری هم با 

افزایش قیمت بنزین مواجه خواهیم بود. 
خط قرمز مجلس

به هر ترتیب، این موضوع صدای کارشناسان و نمایندگان 
مجلس را درآورده است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون 
اقتصــادی مجلس افزایش 20 درصدی نرخ آب و گازوئیل 
را طبق الیحه بودجه سال آینده یادآور شده و گفته است:  
افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است چون 
متناسب با افزایش چند برابری سال های گذشته آن خدماتی 
به مردم ارائه نشــده است، بر همین اساس این بخش های 
الیحه با یکســری اصالحات در کمیسیون تلفیق و صحن 

علنی مجلس مواجه خواهد شد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد 
تبصــره 18 الیحه مبنی بر اینکه صــد درصد مابه التفاوت 
منابع حاصل از قیمت حامل های انرژی در سال 97 نسبت 
به ابتدای سال 96 به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود، 
به فارس گفته است: به نظر می رسد دولت به دنبال افزایش 
نــرخ حامل های انرژی بوده و با این تبصره به دنبال مجوز 

قانونی برای انجام این کار است.
حمیدرضــا حاجی بابایی تأکید کرده که »تصویب این 
تبصره به معنای چک سفید امضای مجلس به دولت خواهد 
بود و عماًل دست دولت را برای هرگونه افزایش حامل های 
انرژی باز می گذارد.«وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان 
افزایش حامل های انرژی در سال جاری نیز وجود دارد هم 
اظهار کرد که »تبصره 14 قانون بودجه ســال 96 نیز این 
امــکان را برای دولت فراهم می کنــد، درعین حال عبارات 
استفاده  شــده در تبصره 18 الیحه سناریوی افزایش این 

حامل ها در سال جاری را نیز قوت می بخشد.«
مجموع اظهارات مســئوالن دولتی و رسانه های حامی 
آنها نشــان می دهد نوعی آشفتگی در نظام تصمیم گیری 
دولت وجود دارد که باعث نگرانی مردم شده است. به طور 
ســنتی با افزایش قیمت بنزین در کشور ، سایر قیمت ها در 
اکثر بازارها روند صعودی به خود می گیرد و همین موضوع 
در شرایط اقتصادی کنونی باعث افزایش نگرانی ها شده است.

رئیس کل بانک مرکزی پس از اینکه طی 4 ســال گذشته بارها 
زمان هایــی را برای تک نرخی کردن ارز تعیین کرد که هیچ کدام از 
آنها محقق نشد دیروز دیگر ترجیح داد هیچ زمانی را برای این وعده 

دولت حسن روحانی مشخص نکند.
ولی اهلل ســیف در مورد زمان یکسان ســازی نــرخ ارز گفت: تا زمانی که 
زمینه های الزم برای این موضوع فراهم نشده، تاریخ مشخصی اعالم نخواهد 
شــد.وی درباره زمینه های مدنظرش هم مدعی شــد: مهم ترین آنها در مورد 
روابط بین الملل است که بسیار برای ما مهم بوده و زمانی که احساس کنیم 
تمامی شــرایط از جمله این موضوع فراهم و تایید شــده اســت، در این باره 
اقدام خواهیم کرد. این ادعای سیف درباره روابط بین الملل درحالی است که 
وی پیش از برجام مدعی بود شــش ماه بعــد از اجرای برجام ارز تک نرخی 
می شود.البته جناب سیف از اواخر سال92مدام زمان هایی را برای تک نرخی 
کردن مشــخص کرد که هیچ کدام از آنها محقق نشد و ظاهرا همین مسئله 
موجب شــده تا رئیس کل بانک مرکزی دیگــر عطای تعیین زمان برای تک 
نرخی کردن ارزرا به لقایش ببخشــد.به هرحال نتیجه چهارســال وعده های 
مکرر جناب ســیف برای ارز تک نرخی این است که االن فعاالن اقتصادی با 
دالر سه نرخی مواجهند؛3500تومان درالیحه بودجه دولت،3553تومان نرخ 
مبادله ای و 4200تومان بازارآزاد!درعین حال به نوشته ایسنا، سیف در مورد 
بودجــه 100 میلیارد تومانی که در الیحه بودجه ســال آینده برای تعهدات 
ناشی از یکسان سازی نرخ ارز گنجانده شده توضیح داده که با توجه به اینکه 
سیاست یکسان ســازی نرخ ارز در دستور کار است، این مبلغ می تواند برای 
پوشــش افزایش قیمتی که ممکن است در برخی کاالهایی که ارز مبادله ای 
از آنها حذف می شــود، تعیین شده باشد.به گفته رئیس کل بانک مرکزی به 

هر صورت یکسری اقداماتی برای یکسان سازی نرخ ارز در حال انجام است.

پس از چهارسال بیان وعده های ناکام

سیف : برای تک نرخی کردن ارز 
تاریخ مشخصی اعالم نمی کنم!

گروه اقتصادی-
با گذشت چند روز از ارائه الیحه بودجه 97 به مجلس، 
کاستی ها و نقاط ضعف این بودجه باعث شده تا کارشناسان 
اقتصادی، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس به انتقاد 

از بودجه پیشنهادی سال آینده بپردازند. 
الیحه بودجه ســال 97 که سه روز پیش توسط رئیس جمهور 
به مجلس شورای اســالمی ارائه شد، جنجال زیادی را ایجاد کرد، 
چه اینکه تصمیم به حذف 30 میلیون نفر از یارانه نقدی و افزایش 
قیمت برخی حامل های انرژی از جمله مهم ترین نکاتی بود که حوزه 

معیشت مردم را نشانه می رفت. 
از سوی دیگر موارد عجیب و غریبی هم در بودجه وجود داشت 
که روز گذشته در همین صفحه به آن پرداختیم؛ مواردی مانند چند 
برابر شدن عوارض خروج از کشور و کاهش نرخ ارز رسمی که حتی 

صدای برخی رسانه های حامی دولت را هم درآورد. 
ضمن اینکه در بودجه ارائه شده توسط دولت؛ خشت کجی در 
حال گذاشته شدن هست که معلوم نیست در آینده تبدیل به چه 
مضراتی برای اقتصاد کشــور خواهد شد. خشت کج چیزی نیست 
جز، بدعِت »برداشــت های بی مورد از صندوق توسعه ملی« که اگر 
این موضوع تصویب شود احتماال در سال های آینده هم ادامه خواهد 

داشت تا این صندوق استراتژیک از درون تهی شود. 
در این زمینــه دولت تصمیم گرفته تا حدود 21 هزار میلیارد 
تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برای حقوق و دستمزد برخی 
نهادها استفاده کند، در همین زمینه محمد حسینی، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس به فارس گفت: »پیشنهاد برداشت از منابع 
صندوق توسعه ملی هیچ کدام مجوز ندارد و مغایر سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، برنامه ششم است و احتمال حذف آن بی نهایت زیاد است.«
متاسفانه دولت در این زمینه مشغول دور زدن قانون به شکلی 
موجه می باشــد، چراکه براســاس الیحه دولت، سال آینده حدود 
101 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت که 32 درصد 
آن حدود 32 هزار میلیارد تومان می شود که قرار است به صندوق 

توسعه ملی واریز گردد.
حال؛ دولت تصمیم دارد 21 هزار میلیارد تومان از این صندوق 
برداشــت کند، یعنی عمال 11 هزار میلیارد تومان به صندوق واریز 

خواهد کرد نه 32 هزار میلیارد. 
به عبارت دیگر؛ دولت با این روش در حال دور زدن نمایندگان 
مجلس اســت چراکه اگر سهم صندوق توســعه ملی را به زیر 20 
درصد می رساند، کاری غیرقانونی انجام داده بود ولی با روش فعلی 
)که ابتدا واریز کند، سپس برداشت کند!( هم، غیر قانونی بودن آن 
را از بین می برد و هم به هدف خود می رسد. الزم به ذکر است، در 

حالی درآمد های نفتی کشــور در بودجه 101 هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده که رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت حقوق 
و دســتمزد به 106 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی دولت 
بیش از درآمدهای نفتی خود برای حقوق و دستمزد خرج می کند 
که این مسئله حاکی از حجیم تر شدن دولت و کاهش بیش از پیش 

بودجه عمرانی می باشد. 
متاســفانه مواردی که دولت به شــکل های گوناگون دست به 
کارهایــی زده که منطق اقتصادی ندارند، محدود به این موضوعات 
نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، چندین کارشناس اقتصادی 
نســبت به موارد مختلفی از کاستی های بودجه سال آینده واکنش 

نشان دادند. 
اشک مردم سال آینده درمی آید!

محمد رضا ســبزعلیپور، رئیس مرکز تجــارت جهانی ایران در 
بررســی بودجه ســال آینده از به وجود آمدن بحران در جامعه و 
فلج شدن زندگی مردم خبر داد و گفت: افزایش قیمت حامل های 
انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان 
و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار 
و راکد، افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از کشور و... 
دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج میباشد 
موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم 

مردم خواهد شد!
وی ادامه داد: از افزایش کرایه حمل و نقل کاال و مسافر گرفته تا 
رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش 
نرخ دالر و ســفرهای خارجی و ورود گران کاال با نرخ جدید دالر، 
افزایش قاچاق، رکود تولید و.و.و.و.و... متأسفانه همه این موارد زندگی 
مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را به راه خواهد انداخت 
که با این تفاســیر باید عرض کنم ســال آینده سال بسیار سختی 
خواهد بود و از همین رو تأکید می کنم که روزهای باقیمانده سال 
96 روزهای خوش و بره کشان مان است! پس مردم تا می توانند در 
سالجاری خوشحال باشند و شادی کنند زیرا مشکالت و سختی های 

سال 97 اشک همه را در خواهد آورد!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران بیان کرد: پس باید صراحتاً عرض 
کنم که با چنین بودجه ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی 
تک رقمی نخواهد بود و باید با اعداد هفت و هشــت درصدی رشد 
اقتصادی که دائماً رئیس جمهور محترم به آن افتخار می کردند برای 

همیشه خداحافظی کنیم.
حامیان دولت هم منتقد شدند

در حال حاضر اشکاالت موجود در بودجه به قدری آشکار شده 
کــه برخی طرفداران دولت را هم به صف منتقدان اضافه کرده، به 

عنوان نمونه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به قیمت 
ارز در الیحه بودجه 97 اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ ارز در الیحه 
بودجه 3500 تومان تعیین شده است در حالی که در بازار آزاد نرخ 
ارز 4200 تومان اســت و مشخص نیست که با چه هدفی این نرخ 
تعیین شــده است و اگر قرار اســت به سمت تک نرخی کردن ارز 
پیش رویم که 700 تومان اختالف هیچ نشــانه ای برای تک نرخی 

کردن را نشان نمی دهد.
وی با  اشــاره به اینکه در تعیین عوارض خروج ازکشور هم یک 
بدسلیقگی صورت گرفته است، گفت: افزایش عوارض خروح از کشور 
در حالی در الیحه پیشنهاد شده است که تعداد زیادی از 9 میلیون 

سفر ساالنه در ارتباط با کسب و کار انجام می شود.
همچنین عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران نیز با انتقــاد از نرخ غیرواقعی ارز در الیحه بودجه 
ســال 97 کل کشــور بیان کرد: دولت چندین سال است که وعده 
تک نرخی کردن ارز را می دهد و اکنون هم در الیحه بودجه ســال 
97، شرایط را به گونه ای پیش برده که قصد ندارد ارز را تک نرخی 
کند؛ بنابراین فساد و رانت هم که ناشی از تفاوت نرخ دولتی و آزاد 
ارز است؛ در سال آینده هم وجود دارد و می تواند منشا بسیاری از 

مفاسد اقتصادی باشد.
دولت به دنبال چک سفید امضای مجلس

از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته 20 درصد بر قیمت گازوئیل 
اضافه کند که طبق گفته حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس سایر حامل های انرژی هم گران خواهد شد. 
وی همچنیــن مورد تبصره 18 الیحه مبنــی بر اینکه صد درصد 
مابه التفاوت منابع حاصل از قیمت حامل های انرژی در ســال 97 
نســبت به ابتدای سال 96 به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود، 
اظهار داشت: به نظر می رسد دولت به دنبال افزایش نرخ حامل های 
انــرژی بوده و با این تبصره بــه دنبال مجوز قانونی برای انجام این 

کار است.
ایــن نماینده مجلس ادامــه داد: تصویب این تبصره به معنای 
چک سفید امضای مجلس به دولت خواهد بود و عماًل دست دولت 
را بــرای هرگونه افزایش حامل های انرژی باز می گذارد.البته رحیم 
زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با  اشاره 
به افزایش 20 درصدی نرخ حامل های انرژی در الیحه پیشنهادی 
دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالف است و 

افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است. 
انتقادات کارشناسان، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس 
از الیحه بودجه 97 نشان می دهد، دولت نتوانسته آنچنانکه باید، سند 

درخوری برای سیاست های مالی سال آینده ارائه دهد.

خبرگزاری حامی دولت حسن روحانی نوشت: بازار در هفته گذشته 
شــاهد حضور هویج آمریکایی بود که با قیمت کیلویی 90 هزار تومان 

یعنی حدود دوبرابر بهای یک کیلوگرم گوشت قرمز فروخته می شد.
به گزارش ایســنا، طی هفته گذشته بازار میوه و تره بار شاهد اتفاق عجیب 
دیگری بود چراکه هویج های بسته بندی خرد شده خارجی با عنوان آمریکایی به 
قیمت باورنکردنی کیلویی 90 هزار تومان )در بسته های 300 گرمی قیمت 30 
هزار تومان( عرضه شد که واکنش های متعدد را درپی داشت و مشخص نبود با 

کدام مجوز این محصول به بازار وارد شده است.
مهدی قائمیان؛ معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات - در 
این باره واکنش نشان داد و اعالم کرد که ایران خود صادرکننده هویج است و هیچ 
نیازی به این محصول نداریم که بخواهیم آن را وارد کنیم. همچنین طی ماه های 
گذشته این سازمان هیچ مجوزی برای واردات هویج آمریکایی صادر نکرده است.
وی افزود: ممکن اســت بذر این محصول آمریکایی باشــد و به همین دلیل 
به نام هویج آمریکایی عرضه شــده باشد. اما قیمت غیرمنطقی و خارج از عرف 
آن چیز دیگری را نشــان می دهد؛ بنابراین اگر این محصول واقعا وارداتی باشد، 
قطعا قاچاق محســوب می شود، چراکه هیچ نظارت بهداشتی و قرنطینه ای روی 
آن صورت نگرفته است.معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات 
تاکید کرد: این ســازمان به عنوان یک عضو از ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
مسئله موردنظر را پیگیری می کند. اما از دستگاه های متولی انتظار داریم هرچه 
ســریع تر به بازار ورود کنند و درصورت مشاهده این محصول، ضمن جمع آوری 

آن با عامالن واردات غیرقانونی برخورد کنند.

خبرگزاری حامی دولت:

هویج آمریکایی به قیمت 2 کیلوگرم گوشت 
در بازار عرضه می شود!

کارشناس انرژی و سیاست خارجی با  اشاره به قرارداد تولید گاز 
ال ان جی که بین شرکت ملی نفت و شرکت نروژی منعقد شده است، 
گفت: باید نگران این قرارداد بود، زیرا کسانی آن را امضا کردند که 

کرسنت را نیز منعقد کرده بودند.
ابوالفضل ظهره وند در گفت وگو با خبرگزاری فارس با  اشــاره به قرارداد 
تولید ال ان جی که شرکت ملی نفت ایران با یک شرکت نروژی امضا کرد و 
به موجب آن قرار است گاز شیرین به قیمت بسیار ناچیز برای تولید ال ان جی 
اختصاص یابد، گفت: این موضوع با متنوع سازی سبد صادراتی انرژی متفاوت 
است و از این موضوع باید ابراز نگرانی کرد، زیرا کسانی این قرارداد را منعقد 

کرده اند که نقش مستقیم در امضای قرارداد کرسنت داشتند.
وی با تاکید بر اینکه شیوه عقد قرارداد بسیار تعیین کننده است، خاطرنشان 
کرد: در برخی از موارد وقتی می خواهیم طرف مقابل را وسوسه کنیم حاضریم 
قیمت را پایین ببندیم، اما وقتی کلیات قرارداد را مالحظه می کنیم می بینیم 

به ضرر منافع ملی و به نفع واسطه گران است.
این کارشــناس انرژی و سیاســت خارجی با  اشاره به اینکه معتقدم باید 
شفافیت در عقد قراردادها وجود داشته باشد ادامه داد: نظارت کارشناسی و 
دقیق باید روی قراردادها صورت گیرد تا شــاهد ماجراهایی مانند کرسنت و 
امثال آن نباشــیم، زیرا می بینیم کسانی این قراردادها را منعقد می کنند که 
سابقه خوبی در انعقاد قرارداد نداشــتند.ظهره وند عنوان کرد: متاسفانه این 
قراردادها همواره با توجیهاتی محرمانه است و این پنهان کاری و محرمانه بودن 
حتی در عمیق ترین الیه های تصمیم گیری دردسرهایی را ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: مراکز تکنیکالی نیز از قراردادها مطلع نمی شــوند که این 
موضوع می تواند به ضرر کشور باشد. بنابراین ما باید نهادهایی داشته باشیم 
که این قراردادها را کنترل کرده و بدون دخالت وزیر مورد بررسی قرار دهند.
این کارشناس انرژی و سیاست خارجی تصریح کرد: عدم شفافیت می تواند 
برای دولت های بعد و ملت مشکل آفرین شود، بنابراین باید هرچه سریع تر این 
کار صورت گیرد.ظهره وند در پاسخ به این سؤال که وزیر نفت معتقد است در 
یک دوره ای توانستیم گاز خود را با قیمت خوب بفروشیم و االن این مشتری 
وجود ندارد، افزود: این نظر که مجبور هستیم با قیمت پایین گاز را بفروشیم، 
برخاســته از یک نوع رویکرد اســت. در واقع اگر مسئله خام فروشی را کنار 
می گذاشتیم منابع ملی خود را متفاوت می  دیدیم هرگز این حرف را نمی زدیم.
وی ادامه داد: قبل از انقالب آقای زکی یمانی وزیر وقت نفت عربستان در 
توجیه اینکه چرا تا این حد روی افزایش تولید نفت متمرکز است و نفت خود 
را به ثمن بخس می فروشد گفته بود نفت در آینده نه چندان دور ارزش خود 
را در اقتصاد از دســت می دهد و تبدیل می شــود به یک مایع بد  بو  و کثیف 
و ســیاه که روی دســت ما می ماند، بنابراین باید زودتر آن را استخراج کرده 
و به فروش رســانیم تا بتوانیم از محل درآمدهای آن سرمایه گذاری کرده و 

کشور را اداره کنیم.
این کارشناس انرژی و سیاست خارجی تصریح کرد: صحبت های این فرد 
نشان از جهالت نبود، بلکه ناشی از سرسپردگی اش به غرب بود و االن می بینید 
حرکتی که آمریکایی ها می کنند و سرمایه گذاری سنگین آنها در حوزه نظامی 
مربوط به کنترل انرژی است و کسی که انرژی را کنترل کرد جهان را کنترل 
می کند. من متاسفم از اینکه انرژی که می تواند موجب آقایی ما در جهان شود 
را با قیمت های مفت و به ثمن بخس می فروشیم و چنین اظهاراتی می کنیم.

هشدار کارشناس انرژی و سیاست خارجی:

قرارداد گاز با نروژی ها را 
کرسنتی ها منعقد کرده اند

 اصفهان - خبرنگار کیهان
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: در سال 1371 که بخشهای 
نخست فوالد مبارکه راه اندازی شد، ظرفیت شرکت 2/4 میلیون تن بود، 
اما با عملیاتی شدن این تفکر امروز شاهد آن هستیم که ظرفیت فوالد 

مبارکه با رشد حدود سه برابر به 7/2 میلیون تن افزایش یافته است.
بهرام سبحانی گفت: با به بهره برداری رساندن و توسعه مجتمع فوالد سبا با 
ظرفیت 1/6 میلیون تن در منطقه لنجان، افزایش ظرفیت شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب تا 3 میلیون تن و ســه مجموعه شــرکت ورق خودرو، فوالد سفیددشت 
و شــرکت تولیدی ورق های پوششــدار تاراز در استان چهارمحال و بختیاری و 
همچنین با مجموعه 5 میلیون تنی گندله سازی و 5 میلیون تنی کنستانتره استان 
خراسان و با شرکت تولیدی  الکترودهای گرافیکی در استان یزد و در نهایت با 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، گستره فعالیت و اثربخشی گروه فوالد مبارکه به 
وســعت ایران معنی یافته و این شــرکت به رسالت اولیه خود در توسعه صنعت 
فوالد کشور جامه عمل پوشانده است.مدیر عامل گروه فوالد مبارکه تاکید کرد:  
مجموعــه فوالد مبارکه با ظرفیت 10/3  میلیون تن اکنون بزرگترین هلدینگ 
فوالد کشور، خاورمیانه و شــمال آفریقاست. وی ایجاد اشتغال پایدار را یکی از 
دســتاوردهای شرکت فوالد مبارکه خواند و گفت:  این شرکت با عملکرد خوب 
خود توانسته است به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی 
جامه عمل بپوشاند.ســبحانی تصریح کرد: فوالد مبارکه به منظور ارز آوری برای 
کشــور، امروز بخشی از محصوالت خود را به بازارهای جهانی صادر می کند که 

این نیز افتخار دیگری برای کشور است.

ظرفیت فوالد مبارکه 3 برابر شد

کارشناسان از بودجه 97 می گویند

گام نخست دولت در عمل به وعده ها 
افزایش قیمت حامل های انرژی!

بفرمایید با حداقل 15000 میلیارد تومان اقســاط 
وصول شده مسکن مهر چه کرده اید ؟ اگر مسکن پول 
نمی خواهد در عرض 5 سال چند تا مسکن ساخته اید؟ 
 متاسفم برای کســانی که اقساط مسکن مهر را از مردم 
وصول می کنند، به جای پرداخت به بانک مرکزی استمهال ده 
ساله می گیرند و امورات صندوق یکم و صندوق جوانان و غیره 
را با اقساط جمع شده مسکن مهر انجام می دهند و آنگاه عوض 
شکرگزاری نعمت مسکن مهر به مسکن مهر فحش می دهند! آیا 
در روز قیامت جواب خدا را می توانند بدهند؟ بعید است! چون با 
این کارهایشان در حق مردم نیازمند به مسکن ظلم کرده اند؟

در ســال 1384 دولتی با رای مردم با شــعار مهرورزی، 
عدالت گستری، خدمت بی منت، رشد و توسعه مادی و معنوی 
کشور توسط مردم با هزار امید به مسئولیت رسید و ادای این 

مسئولیت عظیم بود و سنگین.
- هم زمان با شروع کار دولت نهم در بخش مسکن مالحظه 
گردید که کشــور ایران با فراتر از 70 میلیون نفر جمعیت در 
قالب 17/5 میلیون خانوار و 16 میلیون واحد مســکن مواجه 
است. یعنی در بدو استقرار دولت، آمار رسمی بیانگر کسر یک 
و نیم میلیون واحد مسکونی نسبت به خانوار موجود کشور اعم 
از روســتایی و شهری بود. از طرفی دولت در کنار این کسری 
مســکن 3 میلیون خانوار مستاجر در شهر و روستا را در آمار 
داشت و این موضوع، مطالعه سیاست های مسکن در گذشته 
ایران اسالمی و بررسی نحوه مساعدت و راهبری دولتها در باب 
مسکن دنیا برای خانه دار کردن خانوارها باالخص خانوارهای 
کم درآمد و متوســط درآمد را سبب گردید. بر خالف ادعای 
بعضی از افراد - که احتماالً مطلع نیستند - با مطالعه حداقل 
دو ساله، الیحه ای به نام ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن برای قانون شــدن به مجلس محترم شورای اسالمی 
ارائه گردید و در ســال 1386 به تصویب رسید. محتوای این 
قانون بیانگر امکان واگذاری زمین رایگان به افراد واجد شرایط 
)افرادی که خانوار آنان از دولت اســالمی زمین و آپارتمان و 
وام یارانه دار نگرفته باشند( تسهیالت ارزان قیمت و مساعدت 
توسط دولت در کاهش هزینه های تمام شده مسکن صرفا برای 

افراد واجد شرایط بود. 
- دولت نهم تصمیم به اقدام کارشناسی و انقالبی باالخص 
در موضوع مقاوم ســازی و نوسازی مسکن روستایی گرفت و 
طبــق ماده 11 قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن ساالنه باید دویست هزار واحد مسکن روستایی نوسازی 
می شد )البته این قانون هنوز جاری است ولی اجرا نمی شود(. 
مسکن و ساختمان لوکوموتیو اقتصاد است و حرکت و رونق 
مسکن سبب فعال شدن حداقل 134 رشته صنعتی می شود 
و با هر یکصد متر مربع ســاختمان دو و نیم شغل مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد می شود و از طرفی نیاز به ارز بری در حداقل 
ممکن می باشــد جز چند قلم که به تعداد انگشتان دست هم 
نمی رسد در کل احداث ســاختمان نیازمند ارزبری نیست و 
فعالیت در عرصه مســکن و ساختمان سبب پشتیبانی جدی 
از کارخانه های سیمان، فوالد، سنگ، کاشی، سرامیک، کابل، 
ســیم و غیره می گردد. بنابراین دولت نهم تصمیم به ساخت 
مسکن توسط مردم و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و 
معماری و شــهرداریها گرفت و حتی یک متر مربع ساختمان 
در کل دولت نهم و دهم بدون اخذ پروانه و جواز ســاخت از 
شــهرداریها و بدون نظارت نظام مهندســی استان ها و نظام 
مهندسی روستایی در روســتا ها اتفاق نیفتاد. پس با مطالعه 
کارشناسی و تجربیات دولتهای گذشته ایران و اقدامات انجام 
یافته در دنیا موضوع پروژه ملی و عدالت گسترانه مسکن مهر 
شکل گرفت و مقرر شد که مسکن توسط مردم و با نظارت و 
راهبری نظام مهندسی و شهرداریها و انبوه سازان و پیمانکاران 

و جامعه فنی مهندسی شکل بگیرد.
- در دولت نهم و دهم بالغ بر 2/120/000 واحد مســکن 
مهر روستایی شــروع و تا آخر دولت دهم 1/600/000 واحد 
مسکن روستایی افتتاح شد و به بهره برداری رسید. جمع شدن 
کپرنشــینی جنوب کرمان و بازسازی زلزله ورزقان آذربایجان 
شــرقی و ســایر زلزله ها در آن ایام اتفاق افتاد و اثر و نتیجه و 
برکــت این موضوع چنین بود که بعد از این مقاوم ســازی ها 
در زلزله ها - که قباًل حتی تا مقیاس 6 ریشــتر تلفات زیادی 
را کشــور و جامعه عزیز ایران اســالمی متحمل می شد- این 

ضایعات را نداشــته باشیم، ولی هنوز هم تا 
سه میلیون واحد مسکن روستایی متاسفانه 
مقاوم نیستند و نمونه آن را در زلزله غمبار 
کرمانشــاه شــاهد بودیم. از طرفی بالغ بر 
510/000 واحد مسکن روستایی با پیشرفت 
فیزیکی 30 درصــد تحویل دولت یازدهم 
گردید. از لحاظ مالــی هم برای هر خانوار 
ایرانی که در روستا زندگی می کنند در اول 
دولت نهم 5 میلیون تومان تسهیالت ارزان 
قیمت، با ســود 5 درصد در نظر گرفته شد 
که در آخر دولت دهم به 12 میلیون تومان 

رسید. بنابراین 5 میلیارد دالر معادل 20/000 میلیارد تومان 
برای 2/210/000 واحد مسکن روستایی و بالغ بر 8/5 میلیون 
ایرانی که در روستاها زندگی می کنند پرداخت گردید. آیا کار 
ارزشمند و انقالبی و عدالت گسترانه و کارشناسی نیست؟ در 
کنار این موضوع، دلبستگی روستائیان به محل زندگی شان و 
ماندگاری افراد در روســتا و اشتغال و پشتیبانی از 134 رشته 
صنعتی و از همه مهم تر ایمن سازی و مقاوم سازی در مقابل 
ســوانح طبیعی کار ماندگاری اســت که در دولت نهم و دهم 
اتفاق افتاده است و این کار در تاریخ ایران بی بدیل و بی سابقه 

بوده است. 
- در مسکن شهری از 2/180/000 واحد که 1/180/000 
واحد در دولت نهم و دهم افتتاح شد و به بهره برداری رسید، 
آنچه افتتاح شد همگی دارای آب و برق و آنجاهایی که شبکه 
گاز وجود داشــت دارای انشــعاب گاز بودند و 1/000/000 
واحد مســکن باقی با پیشــرفت 70 درصد به دولت یازدهم 
تحویل گردید که متاســفانه شعارهای داده شده و حتی قول 
رئیس محترم دولت یازدهم که بیان کردند تا پایان دولت یازدهم 
پرونده مسکن مهر با افتتاح همه واحد ها بسته خواهد شد هیچ 

وقت تحقق نیافت.
- خوب اســت بدانیم کــه 2/120/000 واحــد بالغ بر 
845/000 واحــد در ایران بصورت خــود مالک )خانوار واجد 
شــرایط خودشان مالک زمین و فقط دنبال اخذ تسهیالت از 
دولت بودند که این کار ارزشمندی بود و در کشور شکل گرفت( 
260/000 واحد در بافت فرسوده که آن هم مردم دارای زمین 
و ساختمان دربافت فرسوده بودند و تسهیالت با نرخ 12 درصد 
صرفاً جهت نوسازی به این افراد پرداخت گردید و 650/000 
واحد را تعاونی های مســکن در سرتاسر کشور متولی شدند و 
دولت زمین و تســهیالت ارزان قیمت در اختیار این عزیزان 
واجد شرایط قرار داد. 350/000 واحد هم در 17 شهر جدید 
با نظارت وزارت راه و شهرسازی و به صورت سه جانبه با قرارداد 
بین بانک مســکن و انبوه سازان و پیمانکاران اتفاق افتاد. الزم 
به توضیح اســت که بافت فرسوده و خود مالک ها صرفاً دنبال 
تسهیالت بودند و همه امور توسط خود مردم انجام گرفته است 
و درباره تعاونی مسکن کارگری و کارمندی و شغل آزاد و غیره 

هم تکلیف مشخص است. 
بنابراین در پرونده مسکن مهر در کشور در عرض 5 سال 
گذشته صرفاً موضوع تکمیل 350/000 واحد در شهرهای جدید 
مطرح می باشد که سیاسیون این چنین موضوع مهم و پروژه 
ملی مســکن مهر را مورد تاخت و تاز قرار داده اند. پس برای 
4/300/000 واحد مسکن شهری و روستایی به استناد قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با رعایت قوانین 
شهرســازی و معماری و با اخذ جواز ساخت از شهرداریها و با 
نظارت نظام مهندســی و تعامل برای تخفیف در امر مالیات و 
بیمه و سایر مباحث و در جهت کاهش قیمت تمام شده برای 
خانوارهای واجد شرایط اقدام گردیده است. برکت مسکن مهر 
رضایت مندی افرادی بود که باور بر خانه دار شدن در عمرشان 
را نداشتند و از طرفی اشتغال و پشتیبانی از 134 رشته صنعتی 
و رضایت مندی از عملکرد نظام و دولت.برای اولین بار در تاریخ 
در سرشماری 1390 تعداد مسکن موجود کشور از تعداد خانوار 
موجود برخالف آمار سال 1385 پیشی گرفت و 21/2 میلیون 
خانوار در کشــور در مقابل 21/6 میلیون واحد مسکن شکل 
گرفت. معنی این حرف این است که صرف نظر از مالکیت تعداد 
واحد مسکونی 400/000 واحد از تعداد خانوار بیشتر می باشد. 
اما اکنون متولیان مســکن به جای کار و تالش و امید و 

نشاط و اشتغال حرف هایی می زنند که مبنای علمی ندارد. 

1- می گویند مسکن مهر سبب افزایش 
نقدینگی و تورم شده است. اگر بررسی دقیق 
و آماری داشــته باشــیم نقدینگی در دولت 
جناب آقای هاشــمی رفســنجانی از 1880 
میلیــارد تومان بــه 13500 میلیارد تومان 
رســید یعنی 7/2 برابر شد. در دولت جناب 
آقــای خاتمــی از 13500 میلیارد تومان به 
92000 میلیارد تومان رسید یعنی 6/8 برابر 
شــد و در دولت جناب آقای احمدی نژاد از 
92000 به 492000 میلیارد تومان رســید 

یعنی 5/3 برابر شد.
- بنابراین پایین ترین رشــد نقدینگی در دولت های آقای 
احمدی نژاد و باالترین تورم و رشد نقدینگی در دولت های آقای 

هاشمی رفسنجانی بوده است.
- االن نقدینگی از 492/000 میلیارد تومان شروع دولت 
یازدهــم به 1/350/000 میلیارد تومان رســیده اســت. این 
نقدینگی کجا هزینه شــده است؟ آنچه کاماًل معلوم است در 
مسکن، صنعت و تولید هزینه نشده است. باید سؤال کرد پس 

این همه نقدینگی بابت چیست؟ 
- چــرا نقدینگی افزایش یافته ولی تورم به ظاهر در آمار 
کاهش یافته اســت؟ پس این فرمول علمی که رشد نقدینگی 

سبب تورم می شود را چگونه باید حل کرد؟ 
- از 4/300/000 واحد مســکن شــهری روستایی فقط 
350/000 واحد در شــهرهای جدید با ورود دولت در عرض 
هشــت سال در 17 شــهر جدید در حال ساخت است و بقیه 
واحدها توسط خود مالکان و بافت فرسوده و تعاونی های مسکن 
و در روستاها ساخته شده است دولت فعلی به جای حل مشکل 
مردم و ساخت و تکمیل حداکثر 350/000 واحد با پیشرفت 

قابل توجه، از اول استقرار، فرافکنی نموده است. 
2- می گویند مکان یابی مناســب نبوده است. از 17 شهر 
جدید کشــور در دولت نهم و دهم فقط شهر جدید سهند در 
تبریز جانمایی در دولت دهم اتفاق افتاده است و االن زندگی 
با امکانات تاسیسات روبنایی و زیربنایی در این شهر جدید در 
جریان اســت اما باید بدانیم کسانی که مسئول بخش هستند 
مکان یابی ســایر شهرها در زمان خودشان انجام گرفته است. 
همه، تاریخچه شهرهای جدید پرند و پردیس و هشتگرد و علوی 
و بینالود و غیره را می دانند. خودشان جانمایی و مکان یابی را 

تصویب کرده اند اما متاسفانه االن قبول ندارند! 
3- می گویند تاسیسات زیر بنایی و روبنایی ندارد. 

تاسیسات زیر بنایی از 4/300/000 واحد فقط 1/100/000 
واحد مربوط به شهرهای جدید و تعاونی های مسکن می باشد. 
باید با پیگیری ویژه دولت حل می شــد اگر دولت قادر نیست 
آب و برق و گاز یک میلیون واحد را تامین نماید جای بســی 
تاســف است! پس چگونه در دولت قبلی بالغ بر 2/800/000 
واحد شــهری و روســتایی به بهره برداری رسید و تاسیسات 

زیربنایی هم تامین گردید.
اگر در بحث تأسیسات روبنایی مشکل دارند چرا زمین های 
مسکن مهر را در قانون بودجه 96 بالغ بر 5/000 میلیارد تومان 
 به عنوان افزایش سرمایه به بانک مسکن می دهند، ولی حاضر 
نیستند از همان زمین ســایت های مسکن مهر برای ساخت 
کالنتری، درمانگاه و آماده ســازی و پارک و مدرسه و مسجد 
استفاده کنند؟ اگر واقعا دارایی ندارند چگونه متولیان امر بالغ 
بر 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی 
در سایت های مسکن مهر تعریف کرده اند؟ چراغی که به خانه 

رواست به مسجد حرام است.
4- می گویند مسکن مهر ســبب ورشکسته شدن بانک 

مسکن گردیده است؟
اوالً این حــرف را وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم رد کرد. 
ثانیاً چگونه اســت که پس از وصول اقساط تسهیالت مسکن 
مهر که تاکنون از  15هزار میلیارد تومان گذشته است به جای 
واریز به بانک مرکزی اســتمهال می گیرند و برای پشتیبانی 
صندوق یکم و وام خرید مسکن اولی ها و غیره قرار می دهند، 
ولی حاضر نیستند وام را حداقل در واحد های باقیمانده به 40 
میلیون تومان برسانند؟ چرا موضوع مسکن مهر را که با امید 

فراوان شروع شده بود بر کام مردم تلخ می نمایند؟
- اگر مســکن مهر سبب ورشکســته شدن بانک مسکن 

گردیده است چگونه است بانک مسکن به بنگاه سوم اقتصادی 
در بین بانک ها تبدیل شده است؟ چگونه است همکاران شریف 
من در بانک مسکن کار جهادی و ویژه در امر اسکان 16 میلیون 
نفر ایرانی در قالب 4 میلیون و 300 هزار واحد مســکن مهر 
روستایی و شهری در دولت نهم و دهم را انجام داده اند ولی از 
اول اســتقرار دولت یازدهم با بی مهری تمام این پروژه ملی را 
به تعطیلی کشانده شد؟هر دولت و تشکیالت حقوقی که برای 
عمران و آبادانی و رفع مشکل مردم تالش کند ما آن را قبول 
داریم و ارج می نهیم. چون مســکن لوکوموتیو اقتصاد است و 

نقش بسزا در شکوفایی اقتصاد دارد.
انقالب اســالمی ما حامی محرومان و اقشار کم درآمد و 
متوسط درآمد اســت دولت یازدهم در بدو استقرار با نهایت 
تاســف به جای حمایت از باالترین دارایی یک خانوار متوسط 
و کم درآمد یعنی تامین مســکن و تحویل مســکن های مهر 
باقیمانده، شــعار مسکن اجتماعی را مطرح کرد، از موضع باال 
و با بیان اینکه طرح مســکن اجتماعی مطالعه شده و امتحان 
پس داده در کشــورهای خارجی و باالخص اروپایی است. اما 
بعد از گذشت نزدیک به 5 سال از دولت یازدهم و دوازدهم ما 
هنوز این طرح را عملیاتی ندیده ایم. حتی اگر به اندازه انگشتان 
دست مسکن اجتماعی ساخته شده است باید به مردم عزیزمان 
اعالم نمایند. در ضمن هرچه فکر کردم مســکن اجتماعی و 
مســکن مهر که دارای شاخصه هایی مثل تامین زمین و ارائه 
تســهیالت ارزان قیمت و اخذ تخفیفات الزم از مبادی دولتی 
و غیر دولتی صرفاً جهت کاهش قیمت تمام شده مسکن برای 
اقشار کم درآمد و متوسط درآمد واجد شرایط می باشد مشترک 
هستند. ما دعوای اسم نداریم. دولت یازدهم و دوازدهم مسکن 
را برای افراد مذکور تامین نمایند هر چه دولت می خواهد برای 
آن اسم بگذارد. بنابراین به نظرم دولت نتوانست طرح مسکن 
اجتماعی را عملیاتی کند، نتوانســت در بافت فرسوده حضور 
یابد، نتوانســت ساالنه دویست هزار مسکن روستایی را مقاوم 
و نوسازی بکند، نتوانســت در موضوع حاشیه نشینی شهرها 
اثر گذار باشــد، نتوانست شــعار دولت یازدهم را که قرار بود 
معماری ایرانی و اســالمی را ترویج و تبلیغ کند و اقدام جدی 
در جهت تغییر سیما و جنبه های بصری شهری انجام دهد به 
نتیجه برساند و نتوانست سیاست های پولی و تحریک تقاضا را 
که مدنظرش هســت انجام دهد. اگر هم کار جزئی انجام شده 
اســت به برکت وصول اقساط مسکن مهر بوده است. اگر واقعاً 
به گفته شــان ایمان دارند و ساخت مسکن پول نمی خواهد و 
بدون پول می توانند مسکن بسازند چرا در عرض 5 سال که از 
دولت می گذرد مسکن را برای مردم نیازمند که کمرشان زیر 
بار اجاره بها خم می شود نساخته اند؟ اگر ساخته اند چرا به مردم 
گزارشی نمی دهند؟اگر واقعاً در 72/000 هکتار بافت فرسوده 
و کهنه اقداماتی را انجام داده اند چرا اطالع رسانی نمی کنند؟ 

چرا افتتاح نمی کنند؟
آیا زمان آن نرسیده است که به اصطالح مدیریت بی پول 
که فرمودند آمار و ارقام عملکرد 5 ساله خود را در مورد تعداد 

مسکن های احداث شده به مردم بدهد؟
اما به نظرم و باز تاکید می کنم در مورد مسکن مهر اطالعات 
غلط به رئیس جمهور می دهنــد؟ چون از 4/300/000 واحد 
مسکن شهری و روستایی فقط 350/000 واحد در شهرهای 
جدید ساخته شده اســت. الباقی در روستاها و شهرهای زیر 
25/000 نفر و خود مالک )زمین متعلق به مردم بوده اســت( 
و بافت فرســوده احداث گردیده است. بنابراین دولت به جای 

تکمیل و افتتاح 350/000 واحد نیمه تمام فرافکنی نکند. 
آقای رئیس جمهــور! نقدینگی بالغ بر 850.000 میلیارد 
تومان در دولت جنابعالی که از 492.000 میلیارد تومان اول 
دولت تان به 1.350.000 میلیارد تومان امروز رســیده است 
الاقل بفرمایید کجا هزینه شــده است؟ در تولید؟ در مسکن؟ 

در کشاورزی؟ کجا؟
اگر در عرض هشت سال به مسکن 16 میلیون ایرانی عزیز 
در شــهر و روستا 10 میلیارد دالر تسهیالت داده شده است 
شما از اول دولت یازدهم تا االن قسط اش را جمع می کنید و 
پول تمام شده برای بانک مسکن دو درصد می باشد، امورتان 
را با تسهیالت جمع شده مسکن مهر می گذرانید. انصاف خوب 
است. والسالم                                                     علی نیکزاد
96/09/20

زنگنه:

افزایش قیمت بنزین در بودجه ۹۷ 
دیده شده است

نیکزاد:

دولت با درآمد 15هزار میلیارد تومانی مسکن مهر چه کرده است؟


