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نوبخت:از همه ظرفيت ها 

براي خنثي سازي تحريم استفاده مي كنيم
 رئيس س�ازمان برنامه و بودجه گفت: در ش�رايط اقتصادي كنوني، 
بس�ياري انتظار دارند از ظرفيت ه�اي داخلي براي خنث�ي يا كم اثر 
كردن تحريم ها استفاده كنيم كه نوس�ازي 100 هزار واحد مسكوني 
بافت فرس�وده با ه�دف رونق تولي�د و اش�تغال يكي از آنهاس�ت. 
به گزارش »جوان«، محمدباقر نوبخت در مراسم امضاي تفاهمنامه برنامه 
توليد و اشتغال در حوزه بازآفريني شهري پايدار در سازمان برنامه و بودجه 
افزود: ب��ا امضاي اين تفاهمنام��ه، بيش از 100 هزار واحد مس��كوني در 
بافت هاي فرسوده نوسازي خواهد ش��د و زمينه نوسازي 100 هزار واحد 

ديگر نيز بر اساس تبصره 18 بودجه 97 فراهم است. 
وي ادامه داد: همچنين پروژه نوسازي 50 هزار واحد مسكوني شهري و 50 

هزار واحد مسكوني روستايي نيز در كنار اين برنامه آغاز مي شود. 
اين اظهارات نوبخت در حالي در حضور آخوندي بيان شد كه آخوندي در 
نامه خود مهم ترين دليل اختالف وي با رئيس جمهور را بافت هاي فرسوده 
اعالم كرده بود.  نوبخت بيان كرد: براي 3 هزار ميليارد تومان در يك »رديف 
بودجه« مجوز گرفتيم كه اجازه استفاده از 20 درصد از اعتبارات عمراني كه 

معادل 12 هزار و 300 ميليارد تومان است به آن اضافه مي شود. 
معاون رئيس جمهوري با بيان اينكه قرار است 15 هزار ميليارد تومان از 
منابع صندوق توسعه ملي و 30 هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها استفاده 
شود، افزود: معادل ريالي يك ميليارد دالر نيز از شوراي اقتصاد براي ايمني 
بخشي به توليد و بافت فرسوده مجوز گرفتيم.  وي اضافه كرد: همچنين 
مي توانيم 5هزار ميليارد تومان ديگر از ظرفيت تبصره 14 استفاده كنيم. 

  قير فعاليت هاي عمراني سر از خارج در مي آورد ! 
همچنين محمدباقر نوبخت در حاش��يه مراس��م افزود: مجلس شوراي 
اس��المي براي س��رعت بخش��يدن اجراي طرح هاي عمراني همواره در 
تبصره هاي قانون بودجه اجازه مي داد كه 3 يا 4 ميليون تن قير در اختيار 

طرح هاي عمراني قرار گيرد. 
وي اظهار داشت: اما گزارش ها حاكي از آن بود كه از اين تخصيص قير به 
پيمانكاران در طرح ها كمتر استفاده مي شد، به طوري كه سرنخ آنها را در 
خروج قير از كشور شاهد بوديم. با اين وجود به دليل اينكه واگذاري قير 

قانوني است، وزارت نفت آن را اجرا مي كرد كه نوعي رانت تلقي مي شود. 
نوبخت با بيان اينكه استفاده از قير به عنوان بخشي از منابع اعتباري كه 
به پيمانكاران مي دهيم  درست نيست، گفت: به جاي اينكه قير را به جاي 
اعتبارات در اختيار پيمانكاران قرار دهيم، مي توانيم اجازه دهيم اين قير را 
شركت هاي مرتبط از طريق وزارت نفت صادر كنند و درآمد حاصل از آن را 

به طرح هاي عمراني به صورت ريالي كمك كنيم. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: در بودجه 98 سعي مي كنيم 
براي پيشرفت طرح هاي عمراني و جلوگيري از آثار سوء اين موضوع، وزارت 
نفت قير را صادر كند و پول آن به صورت نقدي در اختيار طرح ها قرار گيرد.  
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور نيز در اين مراسم گفت: 
اينكه 40درصد جمعيت تهران در بافت فرس��وده زندگي مي كنند، خيلي 
تكان دهنده است و رئيس جمهوري نيز به اين موضوع اهتمام ويژه اي داشتند.  
وي ادامه داد: رئيس جمهور از همه دستگاه ها خواست زمين هاي دولتي را در 
اختيار اين طرح قرار دهند و رقم هاي خوبي نيز در بودجه در نظر گرفته شد. 

مهدي فتحي مقدم 

وزير راه و شهرسازي كه در هفته هاي اخير جزو 
خبرسازترين اعضاي كابينه دولت دوازدهم بوده 
و شايعه هايي درباره اس�تيضاح يا استعفاي وي 
به طور متناوب مطرح مي شد، ديروز متن استعفاي 
خود را در تلگرام منتشر كرد تا نشان دهد بيش 
از آنكه به فكر راه و شهرس�ازي و حل مشكالت 
مردم در حوزه مسكن باشد، به فكر حاشيه سازي 
و تئوري پردازي در حوزه هاي سياسي و اقتصادي 
اس�ت. البته رئيس جمهور نيز در ساعات پايانی 
ديشب، اس�تعفای او را خيلی سرد و بی روح و در 
يک جمل�ه پذيرفت: »بدين وس�يله ضمن قبول 

اس�تعفای جنابعالی از تالش های مستمر شما در 
طول مدت تصدی وزارتخانه تش�كر و قدردانی 

می كنم.«
نامه آخوندی كه تاريخ 10 ش��هريورماه سال جاري 
روي آن خورده، از سوي وزير راه و شهرسازي خطاب 
به رئيس جمهور نوشته و در آن درخواست شده كه با 

استعفاي وي موافقت كند. 
آخوندي در اين نامه عماًل به ناكارآمدي و خود رأيي 
خود در حوزه مشكالت مسكن و شهرسازي اعتراف 
كرده و نوشته اس��ت: »پيرو س��ه بار درخواستي كه 
سال گذشته از محضر جنابعالي )رئيس جمهوري( 

داش��تم، اجازه مي خواهم از خدمت ش��ما از دولت 
رخصت بخواهم. به نظر نمي رسد در ارتباط با روش 
بازآفريني ش��هري مورد نظر جنابعال��ي بتوانم كار 
مؤثري انجام دهم. همچنين در ارتباط با سياس��ت 
دخالت حداكثري دولت در بازار و روش ساماندهي 
امور اقتصادي به لحاظ ش��رايط موجود كش��ور نيز 
امكان هماهنگي ندارم. اين حق شماس��ت كه وزير 
همراه تري را در دولت داش��ته باشيد. خواهشمندم 
اينبار با درخواس��ت اينجانب موافق��ت و در تعيين 

جانشين تسريع فرماييد.« 
وزير راه و شهرسازي دولت هاي يازدهم و دوازدهم در 

ادامه اين نامه آورده است: »من بر اين اعتقاد هستم 
كه س��ه اصل پايبندي به قانون، احت��رام به حقوق 
مالكي��ت و اقتصاد بازار رقابتي را در هيچ ش��رايطي 
نبايد زيرپا گذاش��ت. آنچه در تدبير شرايط سخت 
جديد ناشي از تحريم هاي امريكا ش��اهديم، دقيقاً 
نقض همين س��ه اصل اس��ت. در هر صورت با اين 
سطح از تفاوت ديدگاه از حيث اخالقي ادامه كار من 

درست نيست.« 
 تمكين دير هنگام در عين اختالف نظر 

اما س��ؤال اين اس��ت كه اگر تا اين حد اختالف نظر 
عميق بوده و پذيرش اين اختالف نظر براي آخوندي 
راحت بوده پس اصرار و البي هاي مكرر آخوندي براي 
ماندن يا اخذ رأي از نماين��دگان را چگونه مي توان 

توجيه كرد!
نگاهي به سابقه اختالف نظر روحاني با آخوندي در 
باره وظايف حاكميتي در حوزه مس��كن كه اتفاقاً بر 
اساس قانون اساسي است نشان مي دهد كه آخوندي 

در دولت دوازدهم وزيري تحميلي بود. 
در واقع چنين مي توان برداش��ت ك��رد كه روحاني 
تمايلي به همكاري با آخوندي نداش��ت، اما تمايلي 
هم به دادن هزينه براي حذف وي نداشت و ترجيح 
مي داد تا مجلس يا خود آخوندي هزينه كنار رفتنش 

را بپردازند. 
 منشأ اختالف كجا بود ؟ 

وي اگر چه سعي داشت خود را به عنوان تئوريسين 
حامي اقتصاد بازار آزاد در دولت نشان دهد، اما انتشار 
نامه استعفاي آخوندي پس از حضور پرحاشيه ديروز 
وي در مراسم امضاي تفاهمنامه نوسازي 100 هزار 
واحد مسكوني بافت هاي فرسوده نشان داد كه وي 
بيش از آنكه به دنبال خدمت باشد، بيشتر به دنبال 

حاشيه سازي بوده است. 
 او حتي در مراس��م صبح ديروز در سخنراني بسيار 
كوتاه خود گفت: من امروز براي ح��رف زدن اينجا 

نيامده ام، بلكه براي كف زدن آمده ام!

بيست وهفتمين نشست شنبه هاي 
انقالب با موضوع »اقتصاد« و با هدف   گزارش 3

تبيين دستاوردهاي انقالب اسالمي در اين حوزه با حضور افرادي 
چون دكتر شمس الدين حسيني وزير اس�بق اقتصاد و دارايي، 
دكتر غالمرضا حيدري كرد زنگنه رئيس كل سابق سازمان مالياتي 
كشور و رئيس سابق سازمان خصوصي س�ازي و جمعي ديگر از 

مسئوالن و نخبگان علمي حضور داشتند. 
به گزارش »جوان« معاون اسبق وزير اقتصاد گفت: براساس استاندارد 
سازمان ملل درآمد روزانه كمتر از 2 دالر خط فقر است و بر اين اساس 
قبل از انقالب 47 درصد از مردم زير خط فقر بودند، اما هم اكنون اين 
نسبت به 9 درصد كاهش يافته است كه به معناي كاهش يك پنجمي 

آمار فقر مطلق است. 
غالمرضا حيدري كرد زنگنه با اش��اره به ش��اخص توس��عه انساني 
افزود: ايران در شاخص هاي متعدد توس��عه انساني رتبه اول تا سوم 
را داراست، نسبت تعداد دختران در مقطع تحصيالت تكميلي از 10 
درصد در پيش از انقالب به باالي 50 درصد پس از انقالب رسيده است 
و اين نش��ان مي دهد نسبت عدالت جنس��يتي در تحصيالت تا حد 

زيادي به وجود آمده است. 
  ايران در كشورهاي با توسعه انساني باال قرار گرفته است

وزير اسبق اقتصاد با اشاره به ارتقاي شاخص درآمد سرانه و اميد به 
زندگي گفت: ايران با رسيدن به رتبه 0/7 در شاخص توسعه انساني 

در سطح كشورهاي با توسعه انساني باال قرار گرفته است. 
 شمس الدين حس��يني، وزير اس��بق امور اقتصادي و دارايي اظهار 
داشت: شاخص توسعه انس��اني قبل از انقالب در سطح 0/5 بود كه 

اين نسبت ايران را جزو كش��ورهاي رتبه هاي پايين توسعه انساني 
نش��ان مي داد، اما پس از انقالب و اكنون اين شاخص به 0/7افزايش 
يافته و اين نشان مي دهد ايران جزو كشورهاي با توسعه انساني باال 

قرار دارد. 
وي افزود: شاخص درآمد سرانه براساس برابري قدرت خريد كه در 
سال 1990 به ميزان 11 هزار و 400 دالر بود، در سال 2017 به 19 
هزار و 100 دالر رسيده و اميد به زندگي از 63/8 سال در سال 1990 

به بيش از 76 سال در سال 2017 افزايش يافته است. 
حس��يني اضافه كرد: اي��ران اس��المي هفدهمين كش��ور پهناور و 
پرجمعيت جهان محس��وب مي ش��ود و يك درصد مساحت جهان 
را در اختيار دارد و براس��اس ش��اخص قدرت خريد مردم، به عنوان 

هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا به حساب مي آيد. 
 فضاي تفريحي گردشگري 16 برابر شد! 

در ادامه بيست و هفتمين نشست ش��نبه هاي انقالب، جعفر قادري 
عضو شوراي نظارت بر سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و نماينده 
سابق مردم شيراز در مجلس شوراي اس��المي اظهار داشت: انقالب 
توانسته است 16 هزار كيلومتر شبكه بزرگراهي ايجاد كند كه اين رقم 

نسبت به قبل از انقالب شش برابر شده است. 
قادري تأكيد كرد بعد از انقالب س��رانه فضاي تفريحي و گردشگري 

كشور نيز 16 برابر شده است. 

محمد حسن نژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: بازار 
سرمايه ايران در سال 45 با سرمايه اوليه 23 ميليارد ريال و با حضور 
150 شركت شكل گرفت كه اين آمار در اوايل انقالب كاهش يافت 
و به 56 شركت رسيد، اما اكنون ارزش س��رمايه اين بازار 800 هزار 

ميليارد تومان است. 
حس��ن نژاد با بيان اينكه ش��ايد بعضي ها مي گويند كه اي��ن آمار با 
احتساب نوسان هاي ارزي حاصل شده است، گفت: با محاسبه اي ساده 
در مي يابيم كه اين رقم هر ميزان با نوسان ارزي نيز روبه رو شده باشد، 

باز هم افزايش پيدا كرده است. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: قبل از انقالب در كشور 
فقط يك بورس آن هم در تهران موجود بود، اما اكنون در تمام شهرها 
يك بورس فعال است و حتي براي پتروشيمي، انرژي، نفت و زعفران 

بورس هاي جدا گانه اي فعال است. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: امروزه 11 ميليون ايراني 
به خارج از كشور مسافرت مي كنند كه قبل از انقالب اين مهم براي 

افراد مقدور نبود و حتي مردم هواپيما را هم از نزديك نديده بودند. 
جالل غفاري قدير، رئيس سابق دانشگاه علوم اجتماعي و فرهنگي 
دانش��گاه جامع امام حس��ين)ع( نيز گفت: ايران جزو كش��ورهاي 
موفقي اس��ت كه توانس��ته 80 ميليون نفر را مديريت كند و حتي 
وابستگي به نفت را به يك چهارم نسبت به قبل از انقالب برساند و اين 

موفقيت ها در حالي رخ داده كه كش��ور مورد ظالمانه ترين تحريم ها 
نيز قرار داشته است.  وي گفت: در حال حاضر ايران رتبه بيست و دوم 
توليد غالت جهان را دارد و جايگاه پنجم در رش��د توليد غالت را به 
خود اختصاص داده اس��ت. پس از انقالب رتبه ايران به لحاظ آبياري 
زمين هاي كشاورزي به 15 رسيد و رتبه بيست و يكم بهره وري از ابزار 

كشاورزي را نيز از آن خود كرد. 
غفاري افزود: اي��ران در توليد گچ رتبه س��وم، در تولي��د مس رتبه 
دوازدهم، در توليد س��نگ آهن رتبه دوازده��م، در توليد روي رتبه 
شانزدهم ، در توليد محصول راهبردي فوالد رتبه سيزدهم، در توليد 
س��يمان رتبه يازدهم، در زمينه صادرات سيمان رتبه اول، در توليد 
آلومينيوم رتبه بيستم، در صنعت هوايي رتبه بيستم و در توليد خودرو 
رتبه شانزدهم دنيا را داراست.  همچنين احمد طاهري، دبير كميته 
اقتصاد جنبش مردمي پاسداشت 40 سال انقالب اسالمي نيز گفت: 
اقتصاد ايران با هشت رتبه ارتقا از جايگاه 26 جهاني در سال 1979 
)1357( به رتبه 18 در سال 2017 )1396( صعود كرده است و جزو 

20 قدرت اقتصادي جهان به حساب مي آيد. 
وي خاطر نشان كرد: 10 برابر شدن تعداد واحد هاي صنعتي كشور 
از 10هزار واحد به 98هزار واحد كه از نظر كيفي دهها برابر پيشرفته 
و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به صنعت بومي تحّول يافته است، از 

ديگر دستاوردهاي انقالب به شمار مي رود. 
 طاهري ياد آور ش��د: رش��د صد برابري صادرات غيرنفت��ي ايران از 
540 ميليون دالر در سال 1356 به 55 ميليارد دالر در سال 1396 
و افزايش س��ه برابري س��هم بخش خصوصي در اقتصاد كش��ور از 

دستاوردهاي انقالب است. 

رخصت به وزيری كه خود گفت 5سال بی ثمر بودم
آخوندي استعفای خود را 49 روز بعد از نگارش منتشر كرد و رئيس جمهور آن را پذيرفت

مهران ابراهيميان 
  گزارش یک

ارتقاي ۱۹ پله اي ايران 
در شاخص هاي آزادي اقتصادي

فريزر،رتب�ه  مؤسس�ه  بررس�ي  جديدتري�ن  اس�اس  ب�ر 
آزادي  ش�اخص هاي  در  اي�ران  اس�المي  جمه�وري 
اقتص�ادي از 149 در س�ال گذش�ته ب�ه 1۳0 ارتق�ا ياف�ت. 
به گزارش »جوان«، مسعود خوانساري،  رئيس اتاق بازرگاني تهران در 
نشست خبري گفت: سال گذش��ته با دعوت از مديران ارشد مؤسسه 
فريزر كه يكي از پنج مؤسسه برتر ارزيابي شاخص هاي اقتصادي است 
در پنج حوزه حجم و اندازه دولت، حقوق مالكيت، دسترس��ي به پول 
س��الم، آزادي تجارت خارجي و قوانين و مقررات، اطالعات مورد نياز 
را به اين مؤسسه ارائه و اين مؤسس��ه در جديدترين ارزيابي خود رتبه 

ايران را 19 پله ارتقا داد.  
وي افزود: در يك سال گذشته جلسات متعددي با حضور مديران ارشد 
مؤسسه فريزر و مس��ئوالن بانكي، وزارت اقتصاد، گمرك و دستگاه ها 
و وزارتخانه هاي ذيربط در اين ش��اخص ها در كش��ور تش��كيل شد و 
بررسي هاي دقيق و همچنين تبادل اطالعات صورت گرفت.  خوانساري 
گفت: اگر چه رتبه 130 در شاخص هاي آزادي اقتصادي رتبه مناسبي 
نيس��ت، اما ارتقاي 19 پله اي اين پيام را به سرمايه گذاران مي دهد كه 

محيط اقتصادي در ايران در حال بهبود است.  

همين جمله نشان مي داد كه تا چه حد بازار مسكن و حوزه راه و شهرسازي 
در مظلوميت به سر مي برده و مردم چه انتظارات بيهوده اي از چنين مديري 

براي حل مشكل خود داشته اند! 
اما همان طوركه گفته ش��د، نخس��تين بارقه هاي اختالف نظ��ر روحاني و 
آخوندي در خصوص نوسازي بافت فرسوده در زمان معرفي كابينه دولت 
دوازدهم در مجلس و در سال 96 زده شد. رئيس جمهور در هنگام معرفي 
عباس آخوندي به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم، 
پس از تعريف و تمجيدهاي گسترده اي كه از وي در خصوص تالشش براي 
نوسازي ناوگان حمل و نقل به خصوص ناوگان هوايي در دولت يازدهم كرده 
بود، اظهار داشت: البته من و آقاي آخوندي در خصوص نوسازي بافت هاي 

فرسوده با يكديگر اختالف نظر داريم. 
 هر چند كه در دول��ت قبل نيز تم��ام طرح ها و س��خنراني هاي آخوندي 
حول محور بازار پولي و در چارچوب وظاي��ف رئيس كل بانك مركزي بود 
و در يك مورد نيز براي نش��ان دادن عالقه اش به اقتصاد كالس��يك به زير 
مجموعه وزارت صنعت انتقاد كرده و خواستار تعطيلي سازمان حمايت از 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان شده بود. 
 انتصاب تركان؛ دومين اختالف روحاني و آخوندي

يكي ديگر از نشانه هاي اختالفات رئيس جمهور و عضو كابينه دوازدهم در 4 
دي 96 و تنها سه ماه پس از آغاز به كار دولت دوازدهم نمايان شد. روحاني 
در حكمي اكبر تركان، رئيس س��ابق س��ازمان نظام مهندسي ساختمان 
كشور را به سمت مش��اور خود در امور هماهنگي نوس��ازي بافت فرسوده 

منصوب كرد. 
گفتني اس��ت، تركان در زمان رياستش بر ش��وراي مركزي سازمان نظام 
مهندس��ي س��اختمان نيز اختالف نظرهايي با آخون��دي در نحوه صدور 
بخشنامه هاي نظام مهندسي داش��ت،بنابراين در ماه هاي اخير به كرات بر 

وي تاخته بود. 
آخوندي فكر مي كند »همه چيز بلد« است و وزير راه و شهرسازي »لجباز« 

است، از جمله توصيفات تركان درباره آخوندي بود. 
 ماجراي عكسي كه اردوغان به روحاني نشان داد، چه بود؟

البته در برخي خبرگزاري ها نيز منشأ اختالف روحاني و آخوندي را در يك 
عكس كه اردوغان به روحاني نشان داده، مي دانند. در واقع آخوندي معتقد به 
فعاليت مردم در بازسازي است، در حالي كه در بافت فرسوده اساساً  اگر توان 
چنين كاري بود، افراد در مناطق مختلف جابه جا مي شدند ولي روحاني به 

بازسازي دستوري و دخالت جدي دولت در اين حوزه باور داشت. 
خبرگزاري مهر در اين باره نوشته است: در يكي از سفرها به تركيه، اردوغان 
عكسي از بافت فرس��وده استانبول به رئيس جمهور كش��ورمان نشان داد؛ 
عكسي كه نش��ان مي داد زماني كه رجب طيب اردوغان شهردار استانبول 
بود، بافت فرسوده و مركزي اين شهر را در يك حركت جهادي تخريب كرد و 
چند برج و مجتمع مسكوني بلندمرتبه در آن ساخت. گفته مي  شود روحاني 
از آن زمان شيفته اين تفكر شد و تالش دارد كه بافت هاي فرسوده شهري به 

خصوص در پايتخت با اين الگو بازسازي شود. 
 اكنون بايد ديد با تغيير وزير راه و شهرسازي و با توجه به اعداد و ارقام مصرح 
در بودجه امسال، مس��كن، موتور محركي براي خروج از ركود اقتصاد بدل 
مي شود يا باز هم وزيري معرفي خواهد شد كه مانند پنج سال گذشته بازار 
مسكن به دست نامرئي آدام اسميت س��پرده خواهد شد و بيش از آنكه به 
دنبال توليد مسكن باش��يم، به دنبال گوسفندي براي قرباني كردن جلوي 

هواپيما زمان را سپري خواهد كرد؟ 

فضاي تفريحي و گردشگري پس از انقالب ۱6 برابر شد
تعداد واحدهاي صنعتي از 10 هزار واحد به 98 هزار واحد افزايش يافته  است 
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