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هیــأت وزیــران مصوب کرد که  3مســئولیت وزارت جهاد کشــاورزی در
حوزههای شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،ســازمان تعاون روستایی و
شــرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی و تشکلها با حفظ وظایف
حاکمیتی واگذار شــود .اســحاق جهانگیــری معاون اول رئیــس جمهوری
در ایــن ارتبــاط بــا ارســال نامــهای مشــترک بــه وزارت امــور اقتصــادی و
دارایی -وزارت جهاد کشــاورزی ،ســازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری
استخدامی کشور این مصوبه را ابالغ کرد/.تسنیم

یارانه معیشتی امروز واریز میشود

طبق اعالم ســازمان هدفمندســازی یارانهها هجدهمین مرحله یارانه
معیشــتی مربــوط بــه اردیبهشــتماه امــروز ( ۹اردیبهشــت) بــه حســاب
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
هماننــد دورههــای قبــل ،خانوادههــای یــک نفــره  ۵۵هــزار تومــان،
خانوادههــای دو نفــره  ۱۰۳هــزار تومان ،خانوادههای ســه نفــره  ۱۳۸هزار
تومــان ،خانوادههای چهار نفره  ۱۷۲هزار تومان و خانوادههای پنج نفره و
بیشتر  ۲۰۵هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.
همچنیــن ،پنجمین قســط از پرداخت دومین مرحلــه وام یک میلیون
تومانــی کرونایی از حســاب سرپرســتان خانوارهایی که ایــن وام را دریافت
کردهاند از این ماه کسر خواهد شد/.ایرنا

یادداشت

واگذاری  ۳مسئولیت به بخش خصوصی

هشدار قرمز برای منابع آبی
سیاوش رضایی

خبرنگار

اخبار

بازگشت جو مثبت به بازار سهام

مدیرعامل بورس تهران بســته پیشــنهادی دهگانه تحــت عنوان ۷+۳
را یکــی از مهمتریــن اقدامات در راســتای توســعه بازار ســرمایه و حمایت
از بــورس عنــوان و تأکید کرد :این موضــوع میتواند طرف تقاضا را تقویت
کند .علی صحرایی به بررســی تأثیر بســته پیشنهادی  ۷+۳بر بازار سرمایه
پرداخــت و تأکیــد کــرد :چنیــن موضوعی تأثیــر مثبتی بر روند بازار ســهام
خواهــد داشــت .مدیرعامل شــرکت بورس تهــران با بیان اینکه ســ ه بند از
بســته  ۷+۳آمــاده اجــرا اســت ،گفت :هفــت بند دیگــر نیز برای اجــرا نیاز
بــه تصویــب و قانونگــذاری دارد .در ایــن میــان مــوارد متعــددی از بســته
حمایتــی مزبــور بــه مباحــث مالیاتی تعلــق دارد ،بــه طوری که پیشــنهاد
شــده تا تشــویقاتی در قالب معافیت مالیاتی به شــرکتها اعطا شود تا به
سرمایهگذاری با حجم باالتر در بازار سهام بپردازند .صحرایی در ادامه به
تأثیــر اجرای بســته دهگانه مزبور بر روند بازار پرداخــت و افزود :هر یک از
بندهای دهگانه این بسته ،منابع مشخصی را مورد هدف قرار داده و طبق
برنامهریزیهای صورت گرفته ،هدف اصلی تقویت مستمر و پایدار طرف
تقاضــا در بــورس خواهد بــود .بهطوریکه از روز سهشــنبه و بعد از انتشــار
این اخبار ،شــاهد بازگشت جوی مثبت به بازار سهام بودیم و شاخص کل
رشد را تجربه کرد.
صحرایی در ادامه در پاســخ به این ســؤال که آیا روند مثبت ایجاد شده
در میان مدت نیز تداوم خواهد داشــت ،گفت :بازار سهام از لحاظ بنیادی
در وضعیت مطلوبی به ســر میبرد و در بیشــتر شــرکتها هیچ مشکلی از
لحاظ بنیادی وجود ندارد .در این میان عمده شرکتهای بزرگ فعال در
بازار سهام که بیشتر دارایی مردم در آنها قرار دارد و پرتفوی سهام عدالت
نیز از ســهام این شــرکتها تشکیل شــده ،در شرایط مناســبی قرار دارند و
از لحاظ ســودآوری تقویت شــدهاند .مدیرعامل شــرکت بــورس تهران در
ادامه با تأکید بر اینکه شرایط شرکتها مثبت است ،افزود :در حال حاضر
آســیب اصلــی به اعتماد مــردم وارد و راهکاری ارائه شــده و همین بســته
حمایتــی دهگانه میتواند اعتمادســازی مجدد را در میــان عموم جامعه
سهامداری کشور ایجاد کند /.سازمان بورس و اوراق بهادار
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رکوردزنی  50ساله مصرف آب و کاهش بارش

ماهیت اقتصادی فقر

فقر فقط آمار نیست .سخن از فقر سخن درباره
تنگدســتی ،تغذیه ناکافی ،بهداشــت و سالمت
ضعیــف ،فقــدان آمــوزش و پــرورش کافــی و
ســایر نیازهــای یــک زندگــی شایســته انســانی
اســت که امید بــه زنده ماندن و زندگــی را کوتاه
حسین راغفر
میکنــد .فقــر دربــاره ناتوانــی انســانها دربــاره
اقتصاددان
کســب ظرفیت کامل انســانی آنهاســت؛ درباره
فرصتهای از دســت رفته است .فقر نفی انسانیت است .وقتی میگوییم
مردم «فقیر» هســتند ،حامل یک بار مســئولیت اخالقی اســت و این معنا
را منتقل میکند که ،فقر مشــقت غیر قابل پذیرشــی است ،شرایط سختی
است که باید برای آن کاری کرد .به این ترتیب فقر یک مفهوم اخالقی نیز
هست و انجام این مسئولیت متوجه دولت و حکومت است.
در بررســی علل بروز فقر این اجماع وجود دارد که فقر یک پدیده طبیعی
نیســت بلکــه محصــول نظامهــای اجتماعی اســت .اینکــه فقــر را چگونه
تعریــف کنیــم و علل بروز آن را چه عواملی بدانیم مشــخص میشــود که
چگونــه باید با آن مقابله کنیم .ســاختار و روابط قدرت در مقیاس جهانی
و نیــز نظــام اجتماعــی در مقیــاس ملی و ســاختارهای نهــادی منبعث از
آن اصلیتریــن علــل بــروز فقر در دنیــای کنونی هســتند .تورم کــه یکی از
اصلیتریــن عوامل گســترش نابرابریها و فقر گروههــای پایین درآمدی و
فقیر شــدن طبقه متوسط اســت حاصل سیاستهای غلط بخش عمومی
است.
برخی از سیاســتگذاری ها تأثیر فقر بر هویت و از خود بیگانگی مناســبات و
روابــط اجتماعی را به نحوی شــکل میدهند که معرفــت و دانش عمومی،
اخــاق و برداشــتهای عمــوم افراد جامعه را آســیب میزنند و مناســبات
موجــود را طبیعــی جلــوه میدهنــد و آنها را بــاز تولید و دائمــی میکنند که
محصول چنین مناسباتی زایش فقر و تداوم حیات عوامل زاینده فقر است.
فقــدان زیرســاختهای مناســب توســعه روســتایی و توزیــع بیقاعــده و
نامناســب منابع عمومی بین شــهر و روســتا از دالئل اصلی فقر روستایی و
مهاجرتهای بیرویه است؛ که بهدنبال آن شکلگیری اسکان غیر رسمی
و بر پایی شــهرکهای اقماری فاقد زیرســاختهای مدنی است که خود از
اصلیترین دالیل اشکال مدرن ناامنی است.
بــدون تردیــد یکی از علل فقــر در ایران ماهیت اقتصاد نفتی ای اســت که
بــا شــکلگیری نهادهــای ضد توســعه -بهطور خــاص فســاد -در آن مانع
از تحقق ظرفیتهای اساســی اقتصاد کشــور در دســتیابی بــه تواناییهای
متناسب با استعدادهای انسانی و طبیعی و فرهنگی آن شده است.
امروزه این بحث مورد کاوش محققین فقر اســت که شــرم حاصل از فقر،
مســتقل از مــکان ،زمــان و فرهنگ ،یــک پدیده جهانی اســت و بنابراین از
جمله عناصر اصلی مشقتی است که در کانون انواع مختلف فقر قرار دارد
و توضیحگر واکنشهای پرخاشــگرانه و ورود بــه قلمروهای ممنوعه جرم
و جرایم و خروج از مرز هنجارها و ارزشهای انســانی اســت .این احساس
شــرم بــا رژه اشــرافیگری در خیابانها اوج میگیرد و نــه تنها عزت نفس و
غرور جوانان طبقات متوســط و فقیر را لکه دار میکند بلکه هویت انسانی
آنها را نیز لگدمال میکند.
هزینههای فقر ســامت بر حسب هزینههای پزشکی و درمانی ،مرگهای
زودهنــگام ،هزینــه فرصــت نیــروی کار ،آســیبهای جســمانی و تعلیم و
تربیت ضعیف بســیار باالســت بهطوری که چشــم اندازهای توسعه کشور
را بــا ابهــام مواجــه میکند .فقــر ،فراتر از تغذیــه و آموزش ،ابعــاد دیگری
نیــز دارد .فقــرا از فعالیتهای مســیر اصلــی جامعه طرد میشــوند و کنار
گذاشــته میشــوند .آنها در مقابل اَشــکال مختلف ناامنی آسیب پذیرتر از
دیگران هســتند؛ و در جهان در حال توسعه ناامنی و تجلیات مختلف فقر
تهدید جدی برای ثبات و پایداری سیاسی -اجتماعی است.
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در شــرایطی که هم اکنــون بزرگترین
تهدید برای کشــور ،گســترش شــیوع
کرونا محسوب میشود؛ خطر جدی
دیگری در کمین نشسته است.
آمارهــای منتشــر شــده از افــت
شــدید بارش درســال جــاری آبی که
به گفته مدیرکل پیشبینی و هشــدار
ســازمان هواشناســی رکورد  50سال
اخیــر را ثبــت کــرده و دامنــه تبعات
منفی آن از کرونا کمترنیست ،گویای
تهدیــدی اســت کــه اقتصاد ایــران با
آن روبهروســت .هرچنــد کــم آبــی
و خشکســالی بــه خصــوص در یــک
دهــه اخیر موضوع عادی برای ایران
بــوده اســت ،امــا آمارهــای موجود و
پیشبینیهایی که از تداوم این روند
تا مهرســال جاری حکایــت میکند،
نشاندهنده شرایط دشوارتری است.
این درحالی است که رعایت پروتکل
های بهداشــتی بــرای مقابله با کرونا
الجــرم میــزان مصــرف آب را نیــز
به اوج رســانده اســت ،به طــوری که
درپایتخــت ،مصــرف اب رکــورد 50
ساله را شکسته است.
امســال چقــدر بــارش داشــتیم
نگاهی به میزان بارش درسال جاری
آبــی ( 1400-1399ازمهــر 99تا پایان
شــهریور )1400از بــه صــدا درآمــدن
زنــگ خطــر منابــع آبــی حکایــت
دارد .براســاس آمارهــای دفتــر
مطالعــات پایــه منابع آب ،شــرکت
مدیریت منابع آب ایــران ،از ابتدای
اردیبهشــت مــاه جــاری تــا هشــتم
این مــاه ،درکل کشــور یــک میلیمتر
بــارش داشــته ایم کــه درمقایســه با
مدت مشــابه ســال آبی گذشته که 8
میلیمتر بــوده 87.5 ،درصد کاهش
داشته است.
برهمیــن اســاس ازشــش حوضــه
اصلــی آبریــز کشــور ،درایــن مــدت
تنهــا در دو حوضــه دریاچــه ارومیــه
و دریــای خــزر بــارش گــزارش شــده
اســت و درچهــار حوضــه دیگــر
میــزان بــارش صفــر بــوده اســت.
بررسی میزان بارش ها از ابتدای سال
آبــی جاری تا هشــتم اردیبهشــت ماه
نیز حاکی از افت قابل توجهی است.
درایــن مــدت در کل کشــور
میــزان بارش هــا بــه  127میلیمتر
رســیده است که درمقایسه با 283
میلیمتــر ســال آبــی گذشــته 55
درصــد و درمقایســه بــا بلندمدت
 52ســاله ( 209میلیمتــر) 39
درصــد کاهــش نشــان میدهــد.
درمیان شــش حوضه آبریز اصلی،
بیشــترین افــت بــارش مربــوط به
حوضــه مــرزی شــرق اســت کــه
نسبت به پارســال  86درصد کمتر
بــوده اســت .پــس از آن حوضــه
قــره قــوم بــا افــت  65درصــدی
قــراردارد .همچنین فــات مرکزی
بــا کاهــش  63درصــدی ،حوضــه
خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــا
افــت  53درصــد ،دریــای خــزر بــا
افــت  36درصد و حوضــه دریاچه

ارومیــه بــا کاهــش  29درصــدی
درمقایســه بــا ســال آبــی قبــل در
رتبــه هــای بعــدی قرارگرفتــه اند.
ایــن درحالــی اســت کــه کاهــش
بارش خسارات اقتصادی سنگینی
نیــز بــه همــراه دارد .بــه گونــهای
طبــق اعالم ســازمان امور عشــایر،
کاهــش هــر میلــی متــر بارندگــی
کاهــش یــک کیلوگرم علوفــه را در
پی خواهد داشــت کــه برای جبران
آن به صورت دولتی  2600میلیارد
تومــان و بــه صــورت عــادی هفت
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز
است.
ëëوضعیــت قرمــز آبــی در  ۱۰۱شــهر
کشور
همچنــان کــه میــزان شــیوع و
مبتالیــان بــه کرونــا ،نقشــه جدیدی
از کشــور بــا رنگبندیهــای متفاوت
خلق کرده اســت ،در کمبود آب نیز،
طی سالهای اخیرنقشه مشابهی به
رنــگ قرمز ،نارنجی ،زرد تهیه شــده
است.
در همیــن راســتا براســاس اعــام
شــرکت آب و فاضالب کشور ،در سال
جاری پیشبینی شــده کــه از مجموع
 1346شــهر کشور 282 ،شهر در تنش
آبی خواهند بود کــه از این تعداد 101
شــهر در وضعیــت قرمز(بیــش از 20
درصــد کمبــود) 55 ،شــهر نارنجــی
( 20درصــد کمبــود) و  126شــهر در
وضعیــت زرد ( 10درصــد کمبــود)
خواهند بود .برهمین اساس ،تعداد
 5هزار روستایی که درتابستان گذشته
با تانکر سیارآبرسانی می شد ،امسال
به  7هزار روستا رسیده است.
ëëورودی سدها نصف شد
ســدها به عنوان حساب پسانداز
منابــع آبی کشــور نیز در ســال جاری
شــرایط نامناســبی دارد .درحالی که
کاهــش بــارش برف تغذیه ســدها را
با مشــکل جدی مواجه کرده اســت،
بارشهای ســطحی نیزآنقــدر نبوده
است تا سدها را پرکند .به این ترتیب
ورودی ســدها  50درصــد کاهــش
یافته است به طوری که سال گذشته
 80درصد مخازن ســدها پــر بود ،اما
امسال این رقم به  55درصد رسیده
اســت .نکتــه مهم و قابــل توجه این
اســت که هنوز وارد فصل گرم سال و
اوجگیری مصرف نشدهایم.
بررســی کاهش حجم آب ورودی
به حوضههای آبریز شــش گانه کشور
نشــان می دهد میزان ورودی آب به
سدهای حوضه آبریز مرزش شرق که
بیشــترین کاهش بارندگیهــا را دارد
بــا ثبت عــدد  3میلیــون مترمکعب
در ســال آبــی جــاری ،کاهــش 93
درصــدی را نســبت به مدت مشــابه
سال گذشــته داشته اســت همچنین
حوضههــای آبــی قــره قــوم ،خلیــج
فارس ،مرکزی ،دریای خزر و دریاچه
ارومیه به ترتیب نســبت به سال آبی
گذشــته کاهش حجــم آب ورودی به
ســد معــادل  65درصــد 31 ،درصد،
 30درصــد 11 ،درصد و  6درصد را به
ثبت رساندهاند.

سدها به عنوان حساب
پسانداز منابع آبی
کشور نیز در سال جاری
شرایط نامناسبی دارد.
درحالی که کاهش بارش
برف تغذیه سدها را با
مشکل جدی مواجه
کرده است ،بارشهای
سطحی نیزآنقدر نبوده
است تا سدها را پرکند.
به این ترتیب ورودی
سدها  50درصد کاهش
یافته است به طوری که
سال گذشته  80درصد
مخازن سدها پر بود ،اما
امسال این رقم به 55
درصد رسیده است .نکته
مهم و قابل توجه این
است که هنوز وارد فصل
گرم سال و اوجگیری
مصرف نشدهایم
ëëهمدستی کرونا با کولرها
همانگونه که اشــاره شــد ،شــیوع
کرونــا بــه شــدت بــر روی میــزان
مصــرف و درنتیجه تشــدید کم آبی
تاثیــر داشــته اســت ،به گونــه ای که

طبــق اعــام مســئوالن ،کرونا رشــد
حــدود  30درصدی مصــرف آب را
به دنبال داشته است.
از ســوی دیگر هرچند هنــوز وارد
فصــل گــرم ســال نشــده ایــم ،امــا
گرمــای زودرس دربرخــی از اســتان
هــا ،کولرهــا را روشــن کــرده اســت.
برپایــه آمارهــا ،حــدود  16میلیــون
دستگاه کولرآبی درکشور وجود دارد
کــه ســاالنه  500هزاردســتگاه به آن
افــزوده می شــود .حــال اگر بــه طور
میانگیــن هرکولر ســاالنه حــدود 40
متــر مکعــب اب مصرف کنــد ،رقم
بزرگــی به دســت مــی اید که ســهم
باالیی ازکل مصرف دارد.
ازســوی دیگــر ،افزایــش تمایــل
برای اســتفاده از کولرهــای گازی نیز
به گونه دیگری کشــور را تحت فشار
قرار می دهد .چرا که دراوج مصرف
بــرق تابســتانی ،بــه مشــکل جــدی
صنعت برق تبدیل می شود.
ëëرکــورد  50ســاله مصــرف آب
پایتخت شکست
بدین ترتیب کاهش بارش ازیک
ســو و رشــد شــدید مصرف ازســوی
دیگــر ،آینــده ای پرابهام بــه تصویر
کشــیده اســت .میزان رشــد مصرف
دربرخی از کالنشــهرها از  40درصد
عبور کرده است و دراستان تهران به
عنــوان مصرف کننــده  23درصد از
آب شــرب کل کشور ،رکورد  50ساله
مصــرف آب شکســته شــده اســت.
براســاس گفتــه هــای محمدرضــا
بختیــاری ،مدیرعامــل شــرکت آب
و فاضــاب اســتان تهــران ،مصرف
آب روزانه پایتخت نشــینها با ثبت
رقــم  3.4میلیــون متــر مکعــب در
 50ســال اخیر بیسابقه بوده است.

همچنیــن از ابتــدای ســال جــاری
تــا اول اردیبهشــت  104میلیــون
مترمکعــب آب در تهــران مصــرف
شــده اســت.میزان مصــرف آب در
 38روز ابتدایــی ســال  1400معادل
نیمی از ظرفیت کل ذخیره آب سد
امیرکبیر به حساب میآید.
برهمین اساس اســتاندار تهران
از تشــکل کمیتــه حفاظــت از منابع
آب در ایــن اســتان تهــران خبرداده
اســت تا با توجه به وضعیت فعلی
ایــن کمیتــه متناســب بــا مشــکالت
تصمیم گیری کند.
به گفته محسنی بندپی عملیات
انسداد چاههای غیرمجاز در شعاع
500متــری بــا هدف صیانــت از آب
شــرب در اســتان تهــران عملیاتــی
خواهد شــد .همچنین باید از کشت
محصــوالت پــرآب و کشــتهای
دوم و ســوم به ویژه در پایاب ســدها
توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی
جلوگیری شود.
ëëتالش برای عبور از تنش ابی
دروضعیتــی کــه بخــش قابــل
توجهــی از جمعیــت کشــور با تنش
آبــی روبــرو هســتند ،دولــت بــرای
عبــوراز ایــن تنــش برنامــه هــای
مختلفــی از تزریــق منابــع ارزی تــا
شیرین سازی اب تدوین کرده است.
براســاس گفتــه هــای محمدرضــا
کشــفی معــاون راهبــردی و نظارت
بهرهبرداری شــرکت آب و فاضالب
کشور سند پایداری و مدیریت تنش
آبــی کــه شــامل  243پــروژه در 414
شــهر می شــود ،بــه اســتانها ابالغ
شده است.
درایــن میــان یکــی از برنامــه ها
بــرای عبــور از تنــش ابی ،برداشــت

آب و شیرین کردن آب دریاهاست.
درهمیــن راســتا بــرای برداشــت
آب از خلیــج فــارس ،عمــان و خزر
مطالعــات زیــادی انجام شــده و در
حوزه خلیج فارس ،کار ســاخت آب
شــیرینکن بــرای انتقــال  580هزار
متــر مکعــب در شــبانهروز در حــال
انجــام اســت و از اثــرات تامیــن آب
توســط آب شــیرینکنها این اســت
که تعدادی از شــهرها که در گذشته
در لیســت شــهرهای دارای تنــش
بودند ،امســال مشکلی ندارند چون
به وسیله آب شیرینکنها آب مورد
نیاز تامین خواهد شد.
بدیــن ترتیــب  580هــزار
متــر مکعــب تامیــن آب از آب
شــیرینکنها در فــاز بعــدی به یک
میلیــون متر مکعب خواهد رســید.
همچنیــن اختصــاص  50میلیــون
دالر از صنــدوق توســعه ملی باعث
شــد تا از تعداد شــهرهایی که تنش
آبی دارند ،کاسته شود.
یکی دیگــر از طرح هایی که تاثیر
زیادی در رفــع کم آبی دارد ،اجرای
فاضــاب اســت .طبــق آمارهــای
ارایه شــده  6.5میلیارد متر مکعب
ســاالنه در شــهرها آب مصــرف
میشــود و  50درصد شــهرها تحت
پوشش شبکه فاضالب هستند.
درصورت تکمیل شــبکه فاضالب
کشــور  3میلیــون مترمکعــب پســاب
تولید می شــود که مــی تواند دراختیار
بخش صنعت و کشــاورزی قرارگیرد.
امــا همچنان یکــی از اقدامــات موثر،
صرفــه جویی اســت بــه طــوری که به
اعتقــاد مســئوالن درصــورت صرفــه
جویی  15درصدی می توان تابســتان
امسال را با مشکل کمتری سپری کرد.

فروش امتیاز مسکن ملی تخلف است
وزیــر راه و شهرســازی گفــت:
فــروش امتیــاز طرح مســکن ملی
تخلف است و اشخاصی که امتیاز
خودشــان را میفروشــند ،اقدامی
غیرقانونــی انجــام دادهانــد و بــا
قرمز شــدن فرم «ج» دیگر امکان
دریافــت ایــن امتیــاز را نخواهنــد
داشت.
محمــد اســامی در حاشــیه
جلســه کمیســیون ایمنی راهها در
جمــع خبرنــگاران درخصــوص
آخرین وضعیت ســاخت مســکن
در کشور ،گفت :تمام تالش ما این
است جریان تولید مسکن در کشور
پایدار باشــد و با توانمندســازی در
فراهــم کردن زمین و تســهیلگری
جهت اخذ مجوزها ،مردم بتوانند
ســاخت واحدهای خودشــان را رو
به جلو حرکت دهند.
وی افــزود :همــه این مــوارد در

قالب اصــاح آییننامههــا انجام
گرفته اســت که  ۵۰۰هزار مســکن
در طــرح اقــدام ملــی مســکن در
اجرای کار قرار گرفته و این برنامه
از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری
میکند .شواهد نشان میدهد این
رونــد به یک ســمت بــا ثباتتر در
حال حرکت است.
اســامی بــا اشــاره به اســتقبال
مــردم از ســامانه امــاک و اســکان
گفت :تبلیغات منفی در مورد این
سامانه انجام گرفت و کمپینهایی
راهانــدازی شــد تــا مــردم در آن
ثبت نــام نکنند .بــرای وزارت راه و
شهرســازی مهم این است که آمار
دقیــق ثبتــی از وضعیــت مســکن
داشــته باشــد تا رونــد انجــام کار با
برنامه پایداری همراه باشد .ساالنه
 ۷۰۰هزار واحد مسکونی نیاز کشور
است و  ۲۰۰هزار واحد روستایی که

در مجمــوع بــرای  ۹۰۰هــزار واحد
مسکونی برنامهریزی شده است.
وی افــزود :در ایــن زمینــه در
شــرایطی قرار گرفتیم که بخشــی
از ایــن واحدها توســط خود مردم
ســاخته میشــود .یعنــی پروانــه

ســاخت از شــهرداری دریافــت
کــرده و پایــان کار میگیرنــد و
الزم بــود کــه بــرای کســری آن
برنامهریــزی انجــام شــود .بــه
همیــن خاطــر ســاخت  ۴۰۰هزار
واحد سالیانه در طرح اقدام ملی

برنامهریزی شــد که تفاضل آن از
 ۷۰۰هــزار واحد مــورد نیاز مردم،
 ۳۰۰هــزار واحــد اســت کــه خــود
مــردم در این چند ســال بــه طور
ثابــت کار ســاخت و ســاز را انجام
داده بودند.
وزیــر راه و شهرســازی در ادامه
گفــت :در طــرح اقــدام ملــی و
بخش اول برای مــا تکمیل دقیق
اطالعــات مهــم بــود تــا بدانیــم
نیــاز هــر شــهر را شــناخته و بــرای
مخاطــب خودمان برای ســاخت
مسکن برنامهریزی داشته باشیم.
نکتــه دوم ایــن بــود کــه بتوانیــم
آوردههایــی کــه مســکن را تبدیل
بــه کاالی ســرمایهای کرده اســت
را بــه حــوزه اقتصادی مســکن که
تولیــد و عرضــه آن اســت ســوق
دهیم تا کســب و کار تولید مسکن
را رونــق دهنــد .نــه بــه این شــکل

ســرمایهگذار خانههــای خالــی را
نگهــداری کــرده و موجب التهاب
بازار میشود.
اســامی ادامــه داد :ایــن
مالیاتهــا بازدارندگــی نداشــت و
بــه همیــن خاطــر مجلــس قانون
مالیــات  54را اصــاح کــرد .در
قانــون جدیــد مالیــات ســنگینی
در نظــر گرفتــه شــده و بــه همیــن
خاطر نگه داشتن خانههای خالی
دیگــر صــرف و توجیــه نداشــته و
بایــد اجاره یــا فروخته شــوند تا به
ایــن شــکل التهاب بازار مســکن را
نداشــته باشــیم .قیمــت مســکن
از اوایــل دهــه  70همــواره بــا دالر
رشــد داشــته و حاال بــا ایــن اتفاق
قــرار اســت کاری انجــام گیــرد تــا
بازار مسکن از بازار ارز ،طال و سایر
بازارها تبعیت نکند.
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