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مهران  ابراهيميان

وزير نيرو با بيان اينكه مؤثرترين و بزرگ ترين 
شيوه تأمين آب، مصرف صحيح آب موجود است 
و نبايد توجه خود را تنها بر تأمين آب هاي جديد 
بگذاريم، گفت: بايد هر چه زودتر از حالت يك 
جامعه بد مصرف در بخش آب و برق خارج شويم. 
به گزارش »فارس«، رضا اردكانيان در حاش��يه 
آيين كلنگ زني خط انتقال آب ش��رب كالن به 
پرديس گفت: موضوع بارورسازي ابرها موضوع 
در دست اجرا و مطالعه است و بايد در طول زمان  
به درصد مطمئني از تأثير اين شيوه بر افزايش 

منابع آب رسيد. وي 
ادامه داد: هر چند هر 
روش و ش��يوه اي را 
مدنظ��ر مي گيريم، 
اما نباي��د فراموش 
كنيم كه مؤثرترين 
و بزرگ ترين شيوه 
تأمين آب، مص��رف صحيح آب موجود اس��ت. 
اردكانيان خاطر نش��ان كرد: اگر در يك قرارداد 
نانوشته اي همه ما توجه خود را بر تأمين آب هاي 

جديد بگذاريم و از اينكه چگون��ه آب موجود را 
مصرف مي كنيم غافل ش��ويم، اگر همه آب هاي 
جديد هم جمع شوند مشكل ما را حل نخواهند 
كرد. وي افزود: ما بايد به ش��يوه هاي مصرف در 
بخش  كش��اورزي و س��اير بخش ها توجه كنيم 
و آن را م��ورد بازبيني قرار دهي��م و بايد الگوي 
كشت مناسب را انتخاب كنيم. به گفته وي، بايد 
در مناطقي كه نبايد كش��ت هاي با آب بري زياد 

داشته باشيم توسعه كشت دهيم. 
وزير نيرو افزود: ما اگر به اين روش ها و شيوه ها 

توجه و راجع به آن صحبت نكنيم و آيينه اي در 
مقابل خود قرار ندهيم كه راجع به اينكه چگونه 
آب موجود را استفاده مي كنيم، همه طرح هاي 
جديد آب مثل ش��يرين كردن آب ش��ور دريا، 
باروري ابرها و آب هاي ژرف مش��كل ما را حل 
نخواهند كرد. وزير نيرو اضافه كرد: بايد هر چه 
زودتر از حالت يك جامعه بد مصرف هم در بخش 
آب و هم برق خارج ش��ويم و اگر به اين س��مت 
حركت كنيم آن اطمين��ان، آرامش و پايداري 

براي ما فراهم خواهد بود.

وزير نيرو: جامعه بد مصرفي هستيم
  نیرو

 

نوبخت: در سال 97 براي همسان سازي 
حقوق بازنشستگان تالش می کنیم

س�خنگوي دولت گفت: دولت تالش مي كند تا به همسان س�ازي 
حقوق بازنشس�تگان در س�ال 97 توجه ش�ود و در اين راستا از 
ابتداي سال با لحاظ تحقق كامل درآمد 3هزار و 400ميليارد توماني 
براي ترميم حقوق بازنشس�تگان، اقدامات الزم را انجام مي دهد. 
به گزارش »خانه ملت«، محمدباقر نوبخت با بي��ان اينكه براي ترميم 
حقوق بازنشستگان در راستاي همسان س��ازي در سال 97 به تأمين 
حداقل اين منابع نيازمند هس��تيم، افزود: در جريان بررس��ي اليحه 
بودجه سال 97 در مجموع با احتساب پيشنهاد دولت، 2 هزار ميليارد 
تومان منابع براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده 
كه بيانگر كمبود هزار و 400ميليارد توماني منابع براي همسان سازي 
در سال آينده است. نوبخت تصريح كرد: با هماهنگي هايي كه با مجلس 
صورت گرفت، مجوزي ارائه ش��د تا س��ازمان برنامه و بودجه بتواند از 
سرجمع بودجه و احياناً اموال تمليكي منابع كافي براي ترميم حقوق 

بازنشستگان را در سال آينده تأمين كند. 
گفتني اس��ت ك��ه در كش��ور در ح��دود 5 ميلي��ون بازنشس��ته و 
مستمري بگير وجود دارد، اين در حالي است كه همچون نيروي كار، 
عموم بازنشستگان نيز از حداقل حقوق يك تا 2 ميليون توماني در ماه 

برخوردار هستند كه پاسخگوي مخارج شان نيست. 
........................................................................................................................

 خسته بند: دولت بايد سقفي 
براي نرخ بلیت هواپیما در نظر بگیرد 

عضو كميس�يون عمران مجلس، از سوء استفاده برخي ايرالين ها 
از قانون آزادس�ازي نرخ بليت و گران فروش�ي انتقاد كرد و گفت: 
سوء استفاده از زمان  اوج سفرهاي هوايي در راستاي افزايش نرخ ها 
تخلفي است كه بايد با ورود ضربتي سازمان هواپيمايي متوقف شود. 
حسن خسته بند در گفت وگو با »خانه ملت«، با انتقاد از سوء استفاده 
برخي ايرالين ها از قانون آزادس��ازي نرخ بليت گفت: متأسفانه برخي 
ايرالين ها به جاي استفاده صحيح از اين قانون در پي خالي كردن جيب 

مردم در زمان اوج تقاضا براي سفر هستند. 
عضو كميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، با بيان اينكه ترجمه 
آزادسازي نرخ بليت ها افزايش رقابت بين ايرالين ها بوده است، افزود: 
در حال حاضر رقابت شكل گرفته بين ايرالين ها در جهت افزايش هرچه 
بيشتري نرخ ها در جريان اس��ت. نماينده مردم بندرانزلي در مجلس 
شوراي اس��المي، با تأكيد بر اينكه هر نوع افزايش قيمتي كه به دور از 
ارتقای كيفيت خدمات دهي به مسافران باشد تخلف محرز است، تصريح 
كرد: اعمال قانون آزادسازي نرخ بليت در كشورهاي مختلف در جهت 
آسايش مسافران انجام مي شود، اما در كش��ور ما در راستاي پركردن 

جيب برخي ايرالين ها از اين رو اصالح اين رويه الزم است. 
   ضرورت بازنگري در قانون آزادسازي نرخ بليت

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تأكيد برضرورت بازنگري در قانون 
آزادسازي نرخ بليت ها تصريح كرد: روند توأم با تخلف ايرالين ها نتيجه 
ضعف نظارت دستگاه هاي مسئول اعم از سازمان هواپيمايي است. وي 
با اشاره به ورود دادستاني برخي استان ها به موضوع گران فروشي بليت 
هواپيما گفت: ورود دادستاني به اين موضوع شايسته تقدير است، اما اگر 
در موعد مشخص سازمان هواپيمايي به اين موضوع ورود مي كرد، عالوه 

بر ساماندهي موضوع اجحافي در حق مردم نيز صورت نمي گرفت. 
........................................................................................................................

اظهار 37هزار میلیارد تومانی درآمد 98هزار 
میلیاردي برای هدفمندي يارانه ها!

ي�ك نماينده مجل�س گف�ت: در حالي ك�ه در اليح�ه بودجه 97 
دولت فقط 37ه�زار ميليارد توم�ان درآمد از مح�ل هدفمندي 
يارانه ه�ا اظه�ار ك�رده ب�ود، پس از برررس�ي ها مش�خص ش�د 
درآم�د هدفمن�دي يارانه ه�ا 98ه�زار ميلي�ارد توم�ان اس�ت 
و مناب�ع هدفمن�دي را به س�مت توليد و اش�تغال س�وق داديم. 
به گزارش »فارس«، علي بختيار اظهار كرد: بودجه به  رغم همه مشكالت 
قصد ثبات قيمت ه��ا را دارد و قيمت هاي حامل هاي انرژي در مجلس 
دهم افزايش نيافت، افزايش قيمت ارز يكي از چالش هاي كش��ور در 
بودجه بود. وي گفت: به دليل عدم مديريت رئيس كل بانك مركزي كه 
به عدم ثبات اقتصادي در كشور منجر شده است، يكي از سؤال كنندگان 
از رئيس جمهور هس��تم. وي تصري��ح كرد: بانك ها و ب��ه هم ريختگي 
مؤسسات مالي و اعتباري از مشكالت كنوني كشور است، زيرا بانك ها 

در خدمت توليد نيستند و مشغول بنگاهداري هستند. 
وي افزود: فضاي كسب و كار در كشور فضاي رواني نيست و بررسي كه 
در فراكسيون توليد و اشتغال انجام شد 6هزار و 400 فرآيند براي دادن 
پروانه و ايجاد شغل وجود دارد كه تاكنون تنها 800 فرآيند آن حذف 
شده اس��ت. بختيار تصريح كرد: بي احترامي و اذيت ارباب رجوع خط 
قرمز است و اگر مشخص شود در اداره اي فس��اد مالي رخ داده است با 

مدير آن اداره بايد برخورد شود.
........................................................................................................................

نماينده كارگران در شوراي عالي كار: 
 افزايش دستمزد کارگران 
رونق اقتصادی می آورد 

دس�تمزدهاي پايي�ن عم�وم ني�روي كار در ايران ضع�ف تقاضا 
و معيش�ت را ب�راي عم�وم خانواره�ا در اقتصاد رقم زده اس�ت. 
از همي�ن رو عض�و هيئت مدي�ره كانون ش�وراهاي اس�المي كار 
كش�ور گفت: افزايش دس�تمزد س�ال آينده براس�اس تورم يك 
اش�تباه ب�زرگ اس�ت و بايد س�بد معيش�ت مدنظر ق�رار گيرد. 
علي خدايي، عضو هيئت مديره كانون ش��وراهاي اسالمي كار كشور 
در گفت وگو با »فارس« اظهار داشت: وزير كار قبول كرد كه كارگران 
به لحاظ قدرت خريد به ش��دت در ضعف هستند و اين ضعف قدرت 
خريد از اواخر دهه ۱۳80 تشديد شده اس��ت. وي گفت: اوايل دهه 
80 قدرت خريد كارگران صعودي بود، اما تا چندسال بعد از آن روند 
قدرت خريد نزولي شده است. اگر از حاال شروع كنيم، براي افزايش 
دستمزد بيش از تورم اعالمي دولت ۱0سال زمان مي برد، تا كارگران 

به قدرت خريد سال 80 بازگردند.
 وي اظهار داش��ت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي به اين نتيجه 
رسيده اند كه هزينه مبادله، بانك، مديريت و بهره وري بيشتر از سهم 
هزينه دستمزد در قيمت تمام شده كاال است. بنابراين ما هم با اين 
موضوع كه افزايش قدرت خريد كارگران با افزايش دستمزد كارگري 
در رونق اقتصادي موافقيم، درگذش��ته سهم دس��تمزد در قيمت  
تمام شده توليد بزرگ نمايي شده است، در حالي كه سهم دستمزد 
در قيمت تمام شده زياد نيست، بلكه س��اير عوامل مؤثر هزينه هاي 

توليد را افزايش داده است.

کابینه  تکاني مجلس در آخر سال
عضو هيئت رئيسه مجلس:  120 نماينده خواستار سؤال از رئيس جمهور درباره ارز، مؤسسات مالی و ركود اقتصادی شدند

بودجه اي براي مصارف نه براي توسعه!
اساساً مسير توسعه در كشورهايي مانند ماكه جزو كشورهاي در حال 
توسعه به شمار مي رود، گذرگاه هايي است كه در قالب برنامه هاي پنج 
ساله توسعه اي و بودجه ساالنه طراحي مي شود و در آن با چشم پوشي 
از منافع كوتاه مدت، قشري گري و منطقه اي با استفاده از خرد جمعي 
و در نظرگرفتن نگاه بلندمدت براي رس��يدن به رفاه پايدار و پيشرفت 
برنامه ريزي مي ش��ود. در اين ميان سياست هاي باالدستي  نيز تعريف 
مي شود تا برنامه ريزي ها را براس��اس آن سياستگذاري ها تنظيم كرد 
كه مي توان به سند چشم انداز 20ساله و سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
اشاره كرد.  اما در كش��ور ما، ترس از كاهش مقبوليت و از دست دادن 
رأي نه تنها دولتمردان را از تصميمات سخت در راه رسيدن به اهداف 
بلندمدت ترسيم شده منصرف مي كند، بلكه نمايندگان مجلس را نيز 
تهييج مي كند تا تصميمات عقالني را بعضاً ناديده بگيرند، تصميماتي 
كه در برخي موارد براساس منافع حوزه انتخابيه و احتمال ترس از ايجاد 

نگاه منفي عليه مجلس ذبح مي شود. 
نگاهي به عملك��رد مجلس و نماين��دگان در بررس��ي اليحه بودجه 
97 مصداق روش��ني از اين مطلب مطرح ش��ده آنچنانكه لزوم حذف 
يارانه بگي��ران غيرنيازمند )با وج��ود ضرورت مورد اتف��اق نظر همه 
كارشناسان، مس��ئوالن دولتي و نمايندگان مجلس( در دو ماه اخير 
همچون توپي ميان قوه مجريه و قوه مقننه دست به دست شد و حتي 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز با روش منطقي و به منظور كنترل 
مصرف داخلي هم به محاق رفت؛ چرا كه دولت هوش��مندانه س��نگ 
بزرگي به مجلس نش��ان داد و خواس��تار افزايش 50درصدي قيمت 
انرژي شد و دليل آن را نيز ايجاد اش��تغال معرفي كرد، اما اين سنگ 
آنقدر بزرگ بود كه مجلس آن را نش��انه اي براي نزدن دانست. با اين 
حال مجلس راهكار بديل و جايگزين آن را ني��ز ارائه نداد و تنها به رد 

تبصره هاي مربوط به اين پيشنهاد بسنده كرد. 
در اقدامي ديگر، بودجه بنا به ادعاي رسانه ها بعد از رفت و آمدهاي اليحه 
بودجه ۱۳97 در كميسيون هاي مجلس بررسي و در صحن علني در 
نهايت با افزايش 2۳هزار ميليارد توماني از سوي مجلس مواجه شد كه 
نشان مي دهد، مجلس نيز به جاي حركت در مدار توسعه واقعي بيشتر 
به دنبال افزايش هزينه ها و خرج ها است. به عبارت بهتر در پايان بررسي 
جزئيات اليحه بودجه كل كش��ور در سال آينده توسط مجلس، سقف 
بودجه به هزار و 2۱7هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه در مقايسه با 
هزار و ۱94هزار ميليارد توماني كه در اليحه پيشنهاد شده بود، حدود 

2۳هزار ميليارد تومان افزايش دارد. 
كل بودجه عمومي نيز در اليحه دولت 424 هزار ميليارد تومان پيشنهاد 
شده بود كه بعد از بررسي در مجلس به 4۳2 هزار ميليارد تومان افزايش 

يافت كه حاكي از رشد حدود 8 هزار ميلياردي آن است. 
اين اليحه با بحث و اختالف نظرهاي��ي در برخي بندها و تبصره ها همراه 
بود، در مواردي به چالشي بين دولت و مجلس تبديل شد، ولي در مجموع 
ارقام كلي آن در صحن علني حتي فراتر از پيشنهاد دولت رفت كه نشان 
مي دهد، اين بودجه بيش از آنكه روح توسعه و پيشرفت مداوم را براساس 
اسناد باالدستي مدنظر داشته باشد، بودجه اي مبتني بر مصارف است و 
اكثر نمايندگان مجلس به جاي ايفاي نقش مهم خود در حوزه پيشرفت 
كشور بيش��تر در نقش »حساب ساز« و ترازكننده حس��اب هاي درآمد 
و مصارف ب��ازي كردند. يعني با آراي��ش اعداد و ارقام ب��ه گونه اي كه به 
هيچ كس بر نخورد و مردم هم از آنها دلخور نش��وند، در نهايت اعداد در 
يك مجموعه اي از جمالت تزيين شد تا امورات در سال آينده بگذرد. بايد 
پذيرفت اعدادي كه در بودجه درج شده يا اعدادي كه بودجه عمومي را 
افزايش داده است و مصارف شركت هاي دولتي را باال برده ما را نه به اهداف 
برنامه ششم توسعه نزديك تر خواهد كرد و نه اهداف اقتصاد مقاومتي را 

محقق  خواهد كرد و نقش درآمدهاي نفتي را كاهش نخواهد داد.

اس�تيضاح وزراي راه و شهرس�ازي و كار، 
تعاون  و  رفاه اجتماعي و همچنين پرس�ش از 
رئيس جمهور اين سؤال را در افكار عموم ايجاد 
كرده كه اين رويدادها در پايان سال 96 با هدف 
تحقق منافع ملي و انج�ام وظايف نمايندگي 
مجلس دنبال مي شود، يا اينكه سرانجام اين 
امور به البي ختم مي شود. زيرا چندی پيش يك 
نماينده مجلس گفت عده ای وزير اس�تيضاح 
می كنن�د ت�ا پسرخاله ش�ان س�مت بگيرد. 
به گزارش »جوان«، از آنجايي كه در سال هاي اخير 
جلسات استيضاح هاي وزرا از اهداف ملي و منافع 
جمعي فاصله گرفته است، بايد ديد اين بار استيضاح 
وزراي راه و شهرسازي و وزير كار و همچنين سؤال 
از رئيس جمهور رنگ و بويي فراجناحي و ملي دارد، 
يا اينكه اين بار نيز جلسه استيضاح به محل البي و 

مباحثي از اين دست ختم مي شود. 
واقعيت اين اس��ت كه مديريت اقتص��ادي دولت 
با چالش هاي فراواني روبه رو ش��ده است و شاهد 
سياس��ت ها و عملكردهاي جزي��ره اي در اقتصاد 
هستيم. از همين رو جاي دارد نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي براي يكپارچه سازي تيم اقتصادي 
دولت و همچنين سياست هاي اقتصادي هوشمندانه 
به وظايف نظارتي خود بر عملكرد دولت عمل كنند؛ 
زيرا در غير اين صورت چالش هاي اقتصادي بيشتر و 
بيشتر مي شود، به ويژه آنكه هم اكنون در حوزه هاي 
ارز، بودجه ساالنه، هزينه هاي جاري باالي دولت، 
بازنشس��تگي، نظام بانكي، ركود بخش مس��كن، 
بازدهي پايي��ن بنگاه هاي تحت اختي��ار مديران 
دولتي، عدم مرزبندي بين منافع بخش خصوصي 
 و عمومي با چالش ه��اي جدي روبه رو هس��تيم. 
اگرچه طي هفته هاي اخير زمزمه هاي استيضاح 
وزراي راه و شهرس��ازي و كار و تعاون مطرح بود، 
گويا اين ام��ر دارد جامه عمل به خ��ود مي گيرد، 
به طوري ك��ه به گفته يكي از اعضاي كميس��يون 
عمران هفته آتي مقوله استيضاح وزير راه عملياتي 
مي ش��ود كه حادثه قطار و هواپيمايي آسمان در 
ياسوج و همچنين ركود طوالني مدت بخش مسكن 
گويا از جمله م��وارد مدنظر نماين��دگان مجلس 
مي باشد كه در همين راستا مباحث متعددي نيز 

را در حوزه وزارت كار مطرح است. 
   رضايي: استيضاح آخوندي

يك هفته به تأخير افتاد
رئيس كميسيون عمران مجلس در گفت وگو با »خانه 
ملت«، درخصوص اس��تيضاح وزير راه و شهرسازي 
اظهار داشت: اس��تيضاح وزير راه و شهرسازي براي 
جلسه يك شنبه هفته آينده در دستور كار كميسيون 
عمران مجلس قرار گرفته بود، اما به دليل تعطيلي 
مجلس شوراي اسالمي با تأخير يك هفته اي بررسي 
مي شود. محمدرضا رضايي كوچي درخصوص اينكه 
علت اين استيضاح حوادث اخير يا عملكرد وزارت 
راه و شهرسازي اس��ت، اظهار داشت: اين استيضاح 
پنج محور دارد كه بخشي از آن درخصوص عملكرد 
وزارتخانه و محور اصلي در زمينه سقوط هواپيماي 

ATR 72 پرواز تهران- ياسوج است. 
وي در اي��ن زمينه كه وزير راه و شهرس��ازي پس از 
سقوط هواپيماي پرواز تهران- ياسوج عذرخواهي 
نداش��ته اس��ت، گفت: وزير و تمامي مس��ئوالني 
كه در اين زمين��ه دخي��ل بوده اند، باي��د از مردم 

عذرخواهي كنند. مس��ئوالن كش��ور اين تصور را 
دارند كه عذرخواهي كردن به معناي قبول كردن بار 
مسئوليت است، آن هم در حال حاضر كه همه به فكر 

اين هستند از زيربار مسئوليت شانه خالي كنند. 
    وزير راه و شهرسازي 

در حوزه راه و شهرس��ازي به رغم وع��ده ۱0باره 
دولت و وزير براي اتمام مسكن مهر هنوز شاهد 
سرگرداني متقاضيان هس��تيم و در عين ركود 
بازار مس��كن به رغم وجود تقاضاي مصرفي در 
كشور نشان از آن دارد كه اين وزارتخانه در عمل 
به جز افزايش چندباره تسهيالت خريد مسكن 
و چند برنامه مالي ضعيف ديگر، برنامه اي براي 
خروج مس��كن از ركود ندارد. همچنين حادثه 
قطار تهران- مشهد نيز از جمله وقايع تلخي بود 
كه طي سال هاي اخير در حوزه ريلي و در زمان 
مديريت عباس آخوندي بر وزارت راه و شهر سازي 
رخ داد كه البته مشكالت موجود در سازمان بنادر 
و شهرهاي بندري را نيز بايد به آن افزود، به ويژه 
خريد هاي خارجي كشتي از كشورهايي چون كره 

كه حاشيه هاي زيادي را به دنبال داشته است. 
در اين ميان چ��ون، بخش مس��كن مي تواند با 
اشتغالزايي و خروج اقتصاد ايران از ركود، ارتباط 
تنگاتنگي داشته باشد و در عين حال هزينه هاي 
زندگ��ي ميليون ها خانوار را كاه��ش دهد كه از 
اهميت بسزايي برخودار است، تاكنون سياست 
صحيحي در اين حوزه از ابتدايي دولت يازدهم 

تاكنون مشاهده نكرديم. 
 سقوط بزرگ ترين هلدينگ ساختمان سازی 
شركت سرمايه گذاري مس��كن كه يكي از شركت 
تابعه بانك مسكن اس��ت و مديرعامل اين بانك به 
پيشنهاد وزير راه و شهرس��ازي تعيين مي شود نيز 
طي سال هاي گذشته از مديريت ناكارآمد رنج برده 
است، به طوري كه در برخي از محافل علت بركناري 
هاشم بت ش��كن از مديريت بانك مسكن وضعيت 
نه چندان رضايت بخش در شركت سرمايه گذاري 
مسكن بوده است. ش��ركت سرمايه گذاري مسكن 
بزرگ ترين هلدينگ ساختمان سازي در كل اقتصاد 
ايران ۱5شركت تابعه بورسي و غير بورسي در سراسر 
ايران دارد. س��هامدار عمده شركت سرمايه گذاري 
مسكن، بانك مسكن و گروه مالي وابسته به بانك 
مسكن هس��تند.  در آخرين مجمع عادي ساالنه 
شركت سرمايه گذاري مسكن معروف به ثمسكن 
به ۱۳هزار سهامدار تنها ۳ ميليارد تومان سود تعلق 
گرفت، اما 58نفر از مديران و كاركنان دفتر مركزي 
شركت فوق در سال مالي گذشته بالغ بر 8ميليارد و 

600تومان حقوق، مزايا و پاداش دريافت كردند. 
رشد غيرمتعارف 75درصدي هزينه هاي عمومي 
و اداري ش��ركت دولتي سرمايه گذاري مسكن در 
دولت تدبير و اميد جاي تعج��ب دارد، به طوري 
كه هزينه ه��اي عمومي و اداري ش��ركت دولتي 
سرمايه گذاري مسكن از 90ميليارد ريال در سال 
92 به ۱60ميليارد ريال در بودجه 96افزايش يافته 
است كه نشانگر رش��د 75درصدي در هزينه هاي 
عمومي و اداري شركت اس��ت.  حال رشد هفت 
ميليارد تومان��ي هزينه هاي عموم��ي اداري با 
سقوط آزاد 50درصدي سهام شركت در اذهان 

عمومي سؤاالت فراواني را ايجاد كرده است. 
    عملكرد آخوندی هيچ شد

اخيراً مركز پژوهش های مجلس در جريان ارزيابی 
عملك��رد عباس آخون��دی در دول��ت يازدهم در 
رابطه با 20وظيفه قانونی اش متوجه ش��د كه وی 
هيچ اقدامی انجام نداده است و عملكرد وزير راه و 
شهرسازی را اصاًل قابل رصد ندانست. در اين ميان 
چون بخش مسكن مي تواند با اشتغالزايي و خروج 
اقتصاد ايران از ركود، ارتباط تنگاتنگي داشته باشد 
و در عين حال هزينه هاي زندگي ميليون ها خانوار 
را كاهش دهد كه از اهميت بسزايي برخودار است، 
تاكنون سياست صحيحي در اين حوزه از ابتدايي 

دولت يازدهم تاكنون مشاهده نكرديم. 
  ربيعی و ناكارآمدی در مديريت مجموعه 

بازنشستگی اقتصاد ايران
در حال��ي ك��ه وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي و 
همچنين وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي نقش 
قابل مالحظه اي در توليد ناخالص داخلي مي توانند 
ايفا كنند، متأسفانه سوءمديريت هاي موجب بروز 
مش��كالت متعدد و متنوع در اين بخش ها شده 
است. مجموعه وزارت كار را برخي از كارشناسان 
به وزارتخانه اي همع��رض وزارت اقتصاد معرفي 
مي كنند، زيرا صدها ش��ركت به واس��طه تسلط 
وزارت كار برمجموعه س��ازمان تأمين اجتماعي 
و صندوق بازنشستگي كشوري در اين مجموعه 
وج��ود دارد كه اگ��ر مديريت صحيح��ي بر اين 
مجموعه اعمال شود، هم اقتصاد متحول مي شود 
و هم اينكه مشكل نظام بازنشستگي و اشتغال و 
مستمري بگيران و سهامداران شركت هاي بورسي 

اين مجموعه ها حل و فصل مي شود. 
اينكه ادغام چندي��ن وزارتخانه براي تش��كيل 
وزارتخانه جدي��د كار، تعاون و رف��اه اجتماعي 
خوب بود يا بد بحث زياد اس��ت،  ام��ا وزارتخانه 
جديد اموالي را در مجموعه هاي سازمان تأمين 
اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري مديريت 
مي كند كه در حقيقت اين اموال متعلق به نيروي 
كار كش��ور اعم از كارگر، كارمند، بازنشس��ته و 
خانواده هاي زحمتكش آنهاست، از اين رو وقتي 
بحث ورشكس��تگي صندوق هاي بازنشس��تگي 
مطرح مي شود كه مهم ترين آنها سازمان تأمين 
اجتماعي است، بي شك بايد بدهي هاي معوق و 
حال دولت به صندوق هاي بازنشستگي تعيين 
تكليف شده و ايضاً مديريت كارآمد و غيرسياسي 
پاس��خگو به افكار عمومي در س��اختار صندوق 
بازنشستگي و همچنين س��ازمان اقتصادي اين 

مجموعه همچون شستا مستقر شود. 
متأسفانه طي سال هاي اخير مجموعه شستا به 
عنوان شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 

ضعف مديريت و بازدهي قابل مالحظه رو به رو شده 
كه در اين مقال به بخش هايي از آن اشاره مي شود. 
بسياري از شركت هاي شستا اعم از دارويي، كاشي 
و سراميك، سيمان و پتروشيمي يا زيان ده هستند 

يا سودآوري مناسبي نداشته اند. 
سيمان صوفيان، يكي از شركت هاي تابعه شستا 
است كه ارزش دارايي هاي آن هزار ميليارد تومان 
است و شركت فقط در سال هاي ابتداي دهه 90 
)دولت دهم( بالغ ب��ر ۳50ميلي��ارد تومان براي 
طرح هاي توسعه هزينه  كرد. با اين حال اين شركت 
در سال گذشته هيچ سودي به سهامداران پرداخت 
نكرده و قيمت سهام شركت نيز صدها تومان نزول 
كرده است، در اين بين نبايد فراموش كرد كه اين 

شركت در آذربايجان غربي بي رقيب است. 
به ط��ور نمونه داروس��ازي زاگ��رس فارمدپارس 
قيمت س��هامش طي س��ه س��ال اخير از هزار و 
400تومان به حدود ۳40تومان در بازار س��رمايه 
رسيده اس��ت، اين در حالي اس��ت كه شركت در 
دولت هاي قبل و س��ال هاي نه چن��دان دور جزو 
يكي از موفق ترين ش��ركت هاي بورسي بوده، اما 
هم اكنون فقط ۳0ميليارد تومان زيان انباشته در 
صورت هاي مالي خود جاي داده است. همچنين 
قيمت سهام داروسازي اكسير يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي داروسازي خاورميانه و وابسته به شستا 

از 900تومان به ۳70تومان نزول كرده است. 
    مجموعه ه�ای ش�ركت های وزارت كار 

كارگر بانك ها شدند
از س��وي ديگر، ش��ركت كارخانج��ات داروپخش 
وابسته به شس��تا به عنوان يكي از بدهكاران كالن 
بانكي ش��ناخته مي ش��ود كه فقط س��الي بالغ بر 
70ميليارد تومان بهره وام هاي دريافتي اش از شبكه 
بانكي است و در اين ميان س��هامداران اين شركت 
و همچني��ن جامع��ه كارگري نمي دانن��د، چگونه 
مديريتي بر اين شركت ها اعمال شده كه در حقيقت 
به دليل بهره وام هاي دريافتي سنگين، شركت هاي 
صندوق هاي بازنشس��تگي كه مهم ترينش تأمين 
 اجتماعي اس��ت، به خدم��ت بانك ه��ا درآمده اند. 
در عين حال شركت داروسازي زهراوي كه در تبريز 
وابسته به شس��تا مي باش��د، به دليل سوءمديريت 
در س��ال هاي اخير نيمي از ارزش خ��ود را در بازار 
سرمايه از دس��ت داده است، نكته ش��گفت آور آن 
است كه قيمت س��هام پارس دارو كه هميشه نماد 
ثبات و سودآوري باال در شركت هاي دارويي بورسي 
ش��ناخته مي ش��د، از هزار و 600 توم��ان به نصف 
كاهش يافته اس��ت. همچنين داروسازي فارابي در 
دوران مديريت جديد شستا براي اولين بار در طول 
تاريخ فعاليتش در سال 96 با زيان مواجه شده كه اين 
زيان ها بسيار عجيب و دور از تصور به نظر مي رسد. 

زيان دهي گس��ترده در اي��ن هلدينگ هاي عظيم 
مجموعه بازنشس��تگي كشور نش��انگر بي تفاوتي 
مديران به كار و ت��الش ش��بانه روزي، كارآمدي، 
مديريت جهادي و حقوق سهامداران جزء، كارگران 
و بازنشستگان مي باشد. نكته حيرت آور ديگر اين 
است كه هلدينگ دارويي تأمين اجتماعي به عنوان 
تيپيكو كه مالك ۳0ش��ركت دارو س��ازي بورسي 
و غيربورسي اس��ت، هم اكنون ارزش سهامش در 
بورس از مجموع ارزش س��هام دو شركت كوچك 
داروس��ازي عبيدي و اس��وه هم كمتر اس��ت. در 
بسياري از شركت هاي ديگر، مجموعه وزارت كار 
ش��اهد ناكارآمدي مديريتي هستيم كه پرداختن 
به همه اين شركت ها در اين مقال نمي گنجد و در 
آينده تالش مي شود، اين شركت ها وضعيت شان 
مورد گزارش قرار بگيرد تا بدين واسطه تغييراتي در 
مديريت كالن اين مجموعه انجام گيرد. همچنين 
حادثه سانچي و هواپيمايي آسمان از جمله موارد 
ديگري اس��ت كه مربوط به مجموع��ه وزارت كار 
مي باشد كه اميد مي رود، ديگر شاهد چنين حوادث 
تلخي نباشيم. اما عدم وقوع حادثه نياز به تكاليفي 

دارد كه ما بايد پيش از حادثه آن را انجام دهيم.
    سؤال از رئيس جمهور

عضو هيئت رئيس��ه مجلس، اس��داهلل عباسي در 
گفت وگو با »خانه ملت«، از طرح س��ؤال جديدي 
با امضاي ۱02نماين��ده از رئيس جمه��ور درباره 
مشكالت اقتصادي خبر داد و گفت: نوسانات نرخ ارز، 
ركود اقتصادي و مشكالت مؤسسات مالي و اعتباري 
از جمله محورهاي اين س��ؤال اس��ت. وی تصريح 
كرد: با توجه به اينكه اين س��ؤال به هيئت رئيس��ه 
رسيده، به كميسيون اقتصادي ارجاع مي شود و اگر 
سؤال كنندگان از پاسخ نمايندگان رئيس جمهور 
اقناع نشوند، در صحن علني مجلس طرح مي شود. 
در پايان اميد مي رود نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي روي وظايف نمايندگي خود و منافع ملي 
حساسيت بيشتري داشته باشند تا مشكالت يكي 

پس از ديگري حل و فصل شود.

مجري طرح گندم: 
گندم مورد نیاز ايران را تولید مي کنیم 

در حال�ي ك�ه ع�ده اي همچ�ون واردات دانه ه�اي روغن�ي و 
نهاده ه�اي دام�ي ب�ه دنب�ال واردات گن�دم م�ورد نياز كش�ور 
هس�تند، مج�ري ط�رح گن�دم وزارت جه�اد كش�اورزي گفت: 
همچن�ان مي گويي�م ني�از داخل�ي گن�دم را مي تواني�م تأمين 
كني�م و كيفيت گندم م�ا در حد اس�تاندارد و مطلوب اس�ت چه 
اش�كالي دارد ارز واردات را ب�ه توليدكنن�دگان ايران�ي دهي�م. 
اس��ماعيل اس��فندياري پور در گفت وگو با »ف��ارس« در مورد آخرين 
برآوردها براي برداش��ت گندم در سال 97 خاطر نش��ان كرد: با وجود 
آنكه بارندگي ها نس��بت به س��ال گذشته كاهش داش��ته و از متوسط 
كشوري ۱20ميليمتر به 74ميليمتر رسيده، اما به دليل محدودبودن 
پراكنش هاي باران به جز يكي دو استان وضعيت بقيه استان ها مطلوب 
است. وي خاطرنشان كرد: امسال به دليل آنكه در مناطق سردسير از 
جمله كردستان، كرمانشاه، آذربايجان  شرقي و غربي درجه حرارت در 
وضعيت خوبي بوده و ميزان سطح سبز گندم از سال گذشته بهتر و جلوتر 
است. مجري طرح گندم به اين نكته اشاره كرد: به جز استان خراسان 
رضوي، خوزس��تان و فارس وضعيت بارندگي در استان هاي گلستان، 
مازندران، اردبيل، لرستان، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان هاي غربي 
و شرقي خوب بوده، البته گندم اس��تان خوزستان بيشتر آبي  است، اما 
در خراس��ان رضوي كه تنها 20 ميليمتر بارندگي بوده، وضعيت كمي 
سخت تر است. اسفندياري پور پيش بيني كرد، با وجود تمام اين موارد 
ميزان برداشت گندم در سال جديد همانند سال 96 يعني حدود 8/5 
تا 9 ميليون تن باشد، اگرچه برآوردهاي نهايي تا 22اسفندماه مشخص 

مي شود، اكنون براي تخمين قطعي كمي زود است. 
   نرخ خريد تضميني گندم بايد حداقل 9درصد افزايش يابد

وي همچنين در مورد اعالم نشدن نرخ خريد تضميني گندم با گذشت 
شش ماه از موعد قانوني توسط دولت گفت: طبق اعالم بانك مركزي، 
تورم منتهي به آخر بهمن ماه در كشور 8درصد و تورم روستايي نزديك 

به 9درصد اعالم شده است. 
   واردات گندم هدر دادن ارز است

مجري طرح گندم همچنين در مورد فش��ار برخ��ي واردكنندگان به 
بهانه هاي مختلف براي واردات گندم گفت: همچنان مي گوييم كه نياز 
داخلي را مي توانيم تأمين كنيم و كيفيت گندم ما در حد استاندارد و 
مطلوب است سال 9۱، 2/6ميليارد دالر گندم وارد كشور كردند كه تنها 
هدردادن ارز بود، اين رقم را در سال 96 به ۱7/5ميليون دالر رسانديم، 
يعني فقط 59 ت��ا 60هزار تن گندم وارد ش��د. وي تصريح كرد: اينكه 
مي گويند گندم براي صادرات توزيع نمي ش��ود، دروغي بيش نيست، 
چراكه ش��ركت بازرگاني دولتي گندم به ميزان كاف��ي در اختيار قرار 
مي دهد. چه اشكالي دارد به جاي خروج ۱2هزار ميليارد تومان از كشور 

براي واردات، بين كشاورزان اين مرز و بوم تقسيم شود.

هادی  غالمحسينی
   گزارش   یک

فاطمه  عرفانيان  |   جوان

در حالي كه وزارتخانه هاي 
راه و شهرسازي و همچنين 
وزارت كار، تع�اون و ام�ور 
قاب�ل  نق�ش  اجتماع�ي 
تولي�د  در  مالحظ�ه اي 
ناخالص داخل�ي مي توانند 
متأس�فانه  كنن�د،  ايف�ا 
سوءمديريت ها موجب بروز 
مش�كالت متعدد و متنوع 
در اين بخش ها شده است


