
دستاورد خودكفايي در توليد گندم به فنا رفت 
 تشويق گندمكاران براي كاشت كلزا با قيمت باالتر موجب شد توليد گندم در سال پاياني دولت روحاني كاهش يابد

 به طوري كه دولت جديد پيش از شروع به كار به دنبال رايزني براي جبران كمبود گندم است

88498433سرويساقتصادي4

دوش��نبه11م��رداد1400| 22ذیالحجه1442|| روزنامهجوان| شماره6269

 زحمت تكميل طرح اقدام ملي مسكن 
گردن دولت سيزدهم افتاد

همانند طرح هايي ك�ه دولت ه�ا آن را كليد مي زنن�د و زحمتش 
بر گردن دول�ت بعد مي افت�د، زحم�ت تكميل طرح اق�دام ملي 
مس�كن نيز ب�ر گ�ردن دول�ت س�يزدهم افت�اد، اي�ن در حالي 
اس�ت كه وع�ده اتم�ام 530ه�زار واحد مس�كوني ط�رح اقدام 
ملي از پايان س�ال 99 به ش�هريور ماه س�ال1401 انتق�ال يافت. 
عملكرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازي در طرح اقدام ملي در شرايطي 
رقم مي خورد كه مقرر بود، تمامي 530 هزار واحد مسكوني طرح اقدام 
ملي پنج ماه پيش در انتهاي سال 1399 به اتمام برسد اما تكميل طرح 

اقدام ملي از سال 1399 به سال 1401 موكول شد. 
 به گزارش فارس، طرح اقدام ملي مسكن به عنوان تنها طرح توليد انبوه 
واحدهاي مسكوني دولت تدبير و اميد، از سال 97 با تغيير در مديريت 
وزارت راه و شهرسازي آغاز به كار كرد. اين طرح ابتدا با در نظر گرفتن 
ساخت 400 هزار واحد مسكوني در طول دو سال معرفي شد اما اخيراً 
وزير راه و شهرس��ازي در مصاحبه اي عنوان كرد، س��اخت 530 هزار 
مسكن در اين طرح پيگيري مي شود. با وجود گذشت نزديك سه سال 
از آغاز طرح اقدام ملي مسكن، بررسي روند ساخت اين طرح در انتهاي 
دولت مي تواند نمايانگر كارنامه متوليان مسكن وزارت راه و شهرسازي 

در اين مدت باشد. 
  از 530هزار واحد تنها 40واحد مسكوني طرح اقدام ملي 

به دست متقاضيان رسيد
در همين راس��تا بر اس��اس اطالعات موثق وزارت راه و شهرسازي از 
530 هزار واحد مسكوني مستقر در قالب طرح اقدامي ملي تاكنون تنها 

37 هزار واحد مسكوني به مرحله پي  و فونداسيون رسيده است. 
از سوي ديگر تنها 20 هزار خانوار براي ساخت 20 هزار واحد مسكوني 
موفق به عقد قرارداد با بانك عامل به منظور دريافت تسهيالت شده اند. 
عالوه بر آمار پيشرفت فيزيكي واحدهاي ساخته شده طرح اقدام ملي و 
تعداد قراردادهاي دريافت تسهيالت، 40 هزار فقره تسهيالت در بخش 

بافت فرسوده نيز به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شده است. 
نكته قابل توجه در واحدهاي مس��كوني طرح اق��دام ملي، خانه هاي 
مسكن مهري است كه در قالب تغيير عنوان به طرح اقدام ملي مسكن 
به مردم تحويل مي شود. بر همين اساس، حدود 20 هزار واحد مسكوني 
در دو شهر جديد پرند و هش��تگرد، واحدهاي مسكن مهري است كه 
روزگاري دولت مدعي بدون متقاضي بودن اين واحدها بود و هم اكنون 
در قالب طرح اق��دام ملي به مردم واگذار مي ش��وند. آم��ار واحدهاي 
مسكوني طرح اقدام ملي كه به طور حقيقي در سه سال گذشته شروع 
به ساخت كرده و تحويل مردم شده اند، تنها 40واحد مسكوني است كه 
به دست ستاد اجرايي فرمان امام در يزد افتتاح شد. اين عملكرد وزارت 
راه و شهرسازي در شرايطي رقم مي خورد كه مقرر بود طرح اقدام ملي 
پنج ماه پيش و در انتهاي سال 1399 به اتمام برسد اما موعد اتمام طرح 

اقدام ملي از سال 1399 به سال 1401 تمديد شد. 
........................................................................................................................
سيمان در بازار كيسه اي 40 هزار تومان شد

هرچند قيمت س�يمان ط�ي روزهاي گذش�ته در بازار ب�ه پاكتي 
110هزار تومان هم رس�يد، اما معاون وزير صم�ت از كاهش قيمت 
اين محصول در بازار و عرضه آن به قيمت 40هزار تومان خبر داد. 
به گزارش فارس، بررس��ي قيمت ها در بازار س��يمان نش��ان مي دهد 
واسطه ها اين محصول را پيش از قطع برق كارخانه ها 50درصد گران تر 
از نرخ مصوب و پس از قطع برق 500درصد باالتر از نرخ تعيين شده به 
مصرف كننده ارائه كرده اند. به اين ترتيب قيمت سيمان در اين وضعيت 
به كيسه اي 110هزار تومان نيز رسيد، اما حاال اسداهلل كشاورز، معاون 
معدني وزير صنعت مي گويد نرخ هر كيسه سيمان در بازار به محدوده 

40هزار تومان رسيده است. 
........................................................................................................................
يارانه 91/4ميليارد دالري انرژي در ايران

ياران�ه  داش�ت:  اظه�ار  ان�رژي  ب�ورس  مديرعام�ل 
اس�ت.  دالر  91/4ميلي�ارد  س�االنه  اي�ران  در  ان�رژي 
علي نقوي گفت: بر اس��اس گزارش هاي جهاني ايران در سال 2019 
حدود 91/4ميليارد دالر يارانه انرژي پرداخت كرده كه اين رقم بالغ بر 
هزارو800هزار ميليارد تومان است كه ايران از نظر يارانه انرژي در رتبه 
نخست قرار دارد. وي گفت: از كل برق توليدي ايران كمتر از 3درصد در 

بورس انرژي عرضه مي شود. 
........................................................................................................................

شرط صادرات كره و شيرخشك 
رئي�س هيئ�ت مدي�ره انجم�ن صنف�ي گاوداران گف�ت: در 
صورت�ي ك�ه كارخانج�ات ش�ير خش�ك روزان�ه 5 ه�زار ت�ن 
ش�يرخام را از تاري�خ 10 م�رداد ب�ه ن�رخ مص�وب خري�داري 
كنند، اج�ازه ص�ادرات شيرخش�ك و ك�ره را خواهند داش�ت. 
به گزارش مهر، تعلل دولت در تعيين قيمت شير خام باعث زيان ده شدن 
صنعت دامپروري و خسارت شديد توليدكنندگان شده بود و اين مسئله 
كشتار گسترده دام ها و به دنبال آن از بين رفتن ذخاير ژنتيكي كشور 
را به دنبال داشت. س��رانجام نيز وزارت جهاد در شوراي قيمت  گذاري 
محصوالت كشاورزي اقدام به تعيين نرخ جديد شيرخام و تأمين نظر 
دامداران كرد، در اين جلسه قيمت شير خام ۶هزارو400 تومان تعيين 
ش��د. اگر چه اين نرخ ديرهنگام تصويب ش��د، اما مانع بس��يار مهمي 
در جلوگيري از گس��ترش بحران و نابودي صنعت دامپروري كش��ور 

محسوب مي شد. 
با اين حال پس از تعيين قيمت مذكور براي شيرخام، دولت حاضر به 
افزايش قيمت لبنيات نشد و زمزمه هايي مبني بر عدم خريد شيرخام 
به نرخ جديد توسط برخي شركت هاي بزرگ لبني شنيده شد و اين امر 
باعث ايجاد نگراني دوباره در ميان دامداران و اعتراض آنان به شرايط 
موجود شد. در همين راستا، رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاو داران 
كشور در گفت وگويي با خبرنگار مهر با اشاره به صدور بخشنامه اي از 
سوی وزارت جهاد كشاورزي و مش��روط كردن صادرات شيرخشك و 
كره به خريد شيرخام با نرخ مصوب از اعالم آمادگي سه شركت بزرگ 
لبني براي خريد ش��يرخام با نرخ مصوب خبر داد تا سايه اين نگراني 
از صنعت دام كش��ور كه بيش از س��ه دهه براي اصالح نژاد آن تالش 

شده است، برطرف شود. 
سيد احمد مقدسي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت 
خريد شيرخام با نرخ مصوب  اظهار داشت: براساس بخشنامه معاونت 
توس��عه صنايع تبديلي و كس��ب و كارهاي كش��اورزي وزارت جهاد 
كشاورزي، به كارخانجات شير خشكي كه شيرخام را از تاريخ 10 مرداد 
1400 به قيمت مصوب ۶هزارو400 تومان خريداري كنند، اجازه داده 
خواهد شد كه شيرخشك و كره توليدي خود را بدون تعرفه صادر كنند. 
به گفته اين مقام مسئول، بر اين اساس كارخانجات شيرخشك سراسر 

كشور بايد روزانه 5 هزار تن شيرخام خريداري كنند.

 احتمال باز پس گيري
لوايح همسان سازي حقوق

عض�و كميس�يون برنام�ه و بودجه مجل�س ب�ا تأكيد ب�ر اينكه 
تورم موج�ود در جامعه با حق�وق برخي كاركنان و بازنشس�ته ها 
تناس�بي ندارد، گفت: احتمال اينك�ه دولت آينده ب�راي اصالح 
س�ازوكار همسان س�ازي ها لوايح را باز پس بگيرد، وج�ود دارد. 
محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به لوايح همسان سازي كه دولت 
روحاني به مجلس فرستاده است، اظهار داشت: منابع اجراي اين لوايح 
را از بودجه ساالنه در نظر گرفته و اين در حالي است كه بودجه همين 

االن حدود 500 هزار ميليارد تومان كسري دارد. 
زنگنه با تأكيد مجدد بر اينكه مجلس با اصل افزايش حقوق و دستمزد 
مخالف نيست، اما منابع اين افزايش حقوق مهم است، خاطر نشان كرد: 
مجلس به دنبال عدالت در حقوق و دستمزد است، اما بايد در سازوكار 
رسيدن به نقطه بهينه حقوق و دستمزد بررسي هاي كارشناسي صورت 
بگيرد. وي با اشاره به روي كار آمدن دولت جديد گفت: مجلس منتظر 
است تا پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم تصميم بگيرد، زيرا احتمال 
اينكه دولت آينده براي اصالح سازوكار همسان سازي ها لوايح را باز پس 

بگيرد و پس از اصالح مجدد به مجلس بفرستد وجود دارد. 
........................................................................................................................

 مديران بانكی داراي تابعيت مضاعف
 قابل اعتماد نيستند

عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س اعتق�اد دارد مدي�ران داراي 
تابعي�ت مضاع�ف، قاب�ل اعتم�اد نيس�تند و در زم�ان ب�روز 
مش�كالت، خ�روج از كش�ور را ب�ر مان�دن ترجي�ح دهن�د. 
حسينعلي حاجي دليگاني در گفت و گو با خانه ملت، در رابطه با اهداف 
طرح ممنوعيت انتخ��اب يا انتصاب مقامات و مدي��ران داراي تابعيت 
مضاعف و مرتبط با كشورهاي خارجي )در حوزه بانك(  گفت: افرادي 

كه داراي تابعيت مضاعف هستند، قابل اعتماد نيستند. 
نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس��المي اظهار كرد: در واقع اگر در 
كشور سختي و دشواري رخ دهد، همين افرادي كه بايد امور را مديريت 

كنند، ممكن است كه خروج از كشور را بر ماندن ترجيح دهند. 
وي ادامه داد: افرادي كه براي گرفتن تابعيت از كش��ور ديگري، به آن 
كش��ور اعالم وفاداري كرده اند و به مسئوالن آن كشور اذعان كرده كه 
تابعيت مي خواهند، طبيعتاً براي حفظ منافع ممكن است اولويت ها و 
منافع كشور اول را درنظر نگيرد كه اين امر نيز نشان دهنده عدم اعتماد 
به اين افراد است.  عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي خاطر 
نشان كرد: بنابراين وقتي فردي مي خواهد در ايران اسالمي مسئوليت 
بر عهده بگيرد، بايد دلسوز مردم و وطنش باشد و درصدد گرفتن تابعيت 

از كشور ديگري نباشد. 
........................................................................................................................

 هشدار جدي وزير راه
 به انجمن شركت هاي هواپيمايي

وزير راه با هشدار جدي به انجمن شركت هاي هواپيمايي در افزايش 
قيمت بليت هواپيما بدون هماهنگي با ش�وراي عالي هواپيمايي 
دستور محاس�به هزينه هر صندلي- س�اعت پرواز را صادر كرد. 
محمد اسالمي در نشست شوراي عالي هواپيمايي تأكيد كرد: ضروري 
است انجمن شركت هاي هواپيمايي، از اقدام ناهماهنگ با شوراي عالي 

هواپيمايي كشوري در افزايش نرخ بليت هواپيما خودداري كند. 
وي با اش��اره به نرخ بليت هواپيما ادامه داد: در نرخ گذاري، دو مسئله 
اهميت دارد؛ يكي محاس��بات عددي هزينه ها و درآم��د ايرالين ها و 
ديگري نقش حاكميت در حمايت توأمان از همه اقشار جامعه و صنعت 
هوانوردي است. وي افزود: هنگامي كه محاسبات عددي مبناي تعيين 
قيمت بليت هواپيم��ا قرار مي گيرد، بايد م��واردي همچون نرخ ارزان 
سوخت و سهل گيري دولت در دريافت مطالبات خود از ايرالين ها نيز به 

صورت عددي محاسبه و در نتيجه نهايي اعمال شود. 
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اختالف نظر سازمان هواپيمايي كشوري 
و شركت هاي هواپيمايي در محاسبه هزينه هر صندلي- ساعت پرواز 
هواپيما گفت: ضرورت دارد يك كميته كارشناسي با حضور كارشناسان 
بي ط��رف، نمايندگان س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري و نمايندگان 
شركت هاي هواپيمايي تشكيل شود تا در مورد اين هزينه به اتفاق نظر 
برسيم. در پايان اين نشست مقرر شد اين كميته كارشناسي در اسرع 
وقت تشكيل و بر اس��اس نتايج آن، در نشست فوق العاده شوراي عالي 

هواپيمايي كشوري براي نرخ بليت هواپيما تعيين تكليف شود. 
طي هفته های اخير انجمن شركت هاي هواپيمايي اقدام به افزايش دو 
برابر قيمت بليت پروازهاي داخلي كرده بود. مقصود اسعدي ساماني، 
دبير اين انجمن طي سخناني با بيان اينكه ورود شوراي عالي هواپيمايي 
به موضوع افزايش قيمت بليت غيرقانوني است، گفته بود: لزومي ندارد 

همه اقشار از هواپيما استفاده كنند. 
وي همچنين سازمان تعزيزات حكومتي را نيز فاقد وجاهت قانوني براي 
ورود به افزايش قيمت بليت هواپيما دانس��ت و افزود: زماني تعزيرات 
مي تواند در اين ب��اره اقدامي انجام دهد كه س��ازمان حمايت مصرف 
كننده قيمتي را اعالم كرده باشد و شركت هاي هواپيمايي آن قيمت را 
رعايت نكرده باشند. اساساً سازمان تعزيرات مي تواند نرخ هاي اعالمي 

از سوي سازمان حمايت از مصرف كننده را كنترل كند. 
........................................................................................................................

  38درصد منابع هدفمندي يارانه ها 
محقق نشد 

بر اس�اس آمارهاي رس�مي صرف�ًا 62درص�د مناب�ع هدفمندي 
يارانه ه�ا در س�ه ماه�ه ابتداي�ي امس�ال محقق ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، براس��اس آمارهاي رس��مي صرف��اً ۶2درصد منابع 

هدفمندي يارانه ها در سه ماهه ابتدايي امسال محقق شده است. 
بي��ش از 32هزارميليارد تومان از منابع مصوب س��ه ماهه هدفمندي 
يارانه ها مطابق تبصره 14 قانون بودجه 1400 محقق نشده كه بخش 
اعظم آن ناشي از محقق نش��دن حدود نيمي از منابع مصوب شركت 

ملي نفت ايران بوده است. 
مهم ترين دليل عدم تحقق بخش زي��ادي از منابع هدفمندي يارانه ها 
در بهار امسال، عدم واريز معادل ريالي منابع ارزي باقي مانده حاصل از 
صادرات فرآورده هاي نفتي در سال گذشته به مبلغ حدود 1/1ميليارد 
دالر توس��ط بانك مركزي بوده اس��ت. اولين بار خب��ر اين موضوع در 
ارديبهشت ماه امسال و حين دعواهاي رسانه اي مديران ارشد سازمان 
برنامه و بودجه با عبدالناصر همتي، رئيس كل وقت بانك مركزي درباره 

استقراض دولت از بانك مركزي در رسانه ها منتشر شده بود. 
خودداري وزارت نفت از اجراي تبصره1 قانون بودجه مبني بر اصالح 
قيمت گاز مايع فروش داخلي و همچني��ن خودداري اين وزارتخانه از 
اختصاص بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش داخلي و صادراتي اتان، 
ال پي جي و گوگرد به سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها، از ديگر داليل 
عدم تحقق بخش زيادي از منابع هدفمندي يارانه ها در بهار امسال بوده 
است. اعتبارات اختصاص يافته به مصارف حمايت از توليد و اشتغال و 
به خصوص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي كه عمدتاً 
توسط مجلس به جدول مصارف هدفمندي اضافه شده اند، بسيار ناچيز 
و صرفاً حدود ۶درصد مصوب سه ماهه بوده است، به عنوان مثال بودجه 
مصوب براي پرداخت حقوق س��ربازان )رديف 37( در بهار امس��ال، 
750ميليارد تومان بود ولي صرفاً 200ميليارد تومان پرداخت ش��ده 
است. عالوه بر اين، بودجه اختصاص يافته به اكثر رديف هاي اعتبارات 

هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي صفر بوده است.

در ادامه ركوردهايي كه دولت روحاني در سال 
پاياني عمر دولت�ش به ثبت رس�انده، كاهش 
توليد گندم اس�ت كه اين روزها خشكسالي و 
كمبود آب در س�ال زراعي 1400- 1399 بهانه 
قرار گرفته در حالي كه ش�نيده ها حاكي از آن 
است، سياست هاي غلط وزارت جهاد كشاورزي 
و تشويق گندمكاران به كاشت كلزا موجب شده 
آمار توليد گندم به شدت كاهش يابد، به طوري 
كه در س�ال جاري از اس�تان خوزس�تان فقط 
3/5 ميلي�ون تن گندم خريداري شده اس�ت. 
در هشت سال گذشته، خودكفايي در توليد گندم 
يكي از افتخارات دولت تدبير به شمار مي رفت، اما 
بي توجهي دولت به گندم��كاران و از همه مهم تر 
ضعف مديريت در وزارت جهاد كشاورزي موجب 
شد در س��ال هاي اخير توليد كاهش يابد. يكسال 
ش��وراي اقتصاد قيمت خريد تضميني را پايين تر 
از قيمت تمام ش��ده آن محاس��به مي كرد و  سال 
بعد پرداخت پول گندمكاران ب��ا تأخير پرداخت 

مي شد. 
سال گذشته كه به دليل گراني قيمت كود و سم، 
شوراي اقتصاد با خريد تضميني گندم با قيمت 4 
هزار تومان موافقت كرد، تصور مي ش��د كه دولت 
بتواند گندم بيش��تري نسبت به س��ال هاي قبل 

خريداري كند، اما دسته گل وزارت جهاد كشاورزي 
و تشويق گندمكاران براي كاش��ت كلزا با قيمت 
باالتر موجب شد توليد گندم در سال پاياني دولت 
روحاني كاهش يابد، به طوري ك��ه دولت جديد 
پيش از شروع به كار خود به طور رسمي به دنبال 

رايزني براي جبران كمبود گندم است. 
هر ساله توليد گندم در كشور به 11 تا 12ميليون 
ت��ن مي رس��يد و به رغم تكمي��ل ب��ودن ذخاير 
اس��تراتژيك گندم، دولت در بهترين حالت 9/5 
تا 10 ميليون تن خريد تضمين��ي انجام مي داد. 
در استان خوزستان به تنهايي 5 ميليون تن گندم 
وارد انبارهاي شركت غله مي شد و دولت نگراني 
بابت تأمين يكساله گندم و آرد مصرفي نداشت،  اما 
امسال از زمان برداش��ت گندم، مسئوالن وزارت 
جهاد كش��اورزي كه با كاهش وحشتناك توليد 
مواجه شدند، موضوع خشكسالي را در بوق و كرنا 
كردند و كاه��ش توليد را به اي��ن موضوع مرتبط 
دانستند. در حالي كه فقط بخش اندكي از كاهش 
توليد به دليل خشكس��الي بود و بخش اعظم آن 
مربوط به سياس��ت غلط وزارت جهاد كشاورزي 
در سال زراعي 1400- 1399 بود. داستان از اين 
قرار است كه وزارت جهاد كشاورزي سال گذشته 
گندمكاران را به كاشت كلزا تشويق كرده است و 

با وعده و وعيد باال بودن قيم��ت خريد تضميني 
كلزا و س��ود بيشتر براي كش��اورز، هزاران هكتار 
زمين گندم به كاش��ت كلزا تبديل شده اس��ت و 
نتيجه اين سياس��ت آن ش��ده كه در سال جاري 
از استان خوزس��تان فقط 3/5 ميليون تن گندم 
خريداري ش��ده و در ساير اس��تان ها نيز وضع به 
همين منوال بوده اس��ت. كارشناس��ان اداره غله 
پيش بيني مي كنند در س��ال ج��اري دولت بايد 
حدود 8 تا 9 ميليون تن گندم وارد كند. گندمي 
كه اصاًل كيفيت گندم ايراني را ندارد و قيمت آن 

حداقل دو برابر قيمت داخلي است. 
  بخ�ش خصوص�ي پ�ول كل�زاكاران را 

نمي دهد
در ادامه داستان پرغصه جايگزيني كلزا با گندم، 
مشكالت پرداخت پول كلزا كاران است كه به شدت 
به قشر زحمتكش كشاورز آسيب وارد كرده است. 
بعد از تش��ويق گندمكاران به كاشت كلزا، وزارت 
جهاد كشاورزي با دو شركت بخش خصوصي براي 
خريد كلزا قرارداد مي بندد، اما در فصل برداشت به 
دليل اختالف طرفين، خريد به اداره غله استان ها 
واگذار مي شود، ولي در زمان بسيار كوتاهي اداره 
غله كنار رفته و بخش خصوصي وارد معامله شده 
كه متأسفانه شركت هاي طرف معامله در پرداخت 

پول كلزا كاران نيز خلف وعده كرده اند و ماه هاست 
كه پرداخت پولش��ان به تعويق افتاده اس��ت. به 
عبارت ديگر هم توليد گندم كش��ور كاهش يافته 
و دس��تاورد خودكفايي دولت تدبير به فنا رفته و 
هم اينكه كلزاكاران هنوز مطالباتشان را دريافت 
نكرده اند. اكنون كه دولت تدبير در روزهاي پاياني 
خود به س��ر مي برد، تم��ام دغدغه دول��ت آينده 
خريد و واردات گندم از خارج است تا در ماه هاي 
باقيمانده از سال، كشور مش��كل تأمين گندم را 

نداشته باشد. 
   عدم تكميل طرح هاي 550 هزار هكتاري 

خوزستان 
عالوه بر اين، كارشناسان كشاورزي استان خوزستان 
معتقدند، اگر در طول هشت سال گذشته تمام پروژه 
550 هزار هكتاري اس��تان به پايان مي رسيدند و 
زمين هاي كشاورزي خشك شده در قالب اين طرح 
احيا مي شدند، قطعاً توليد گندم افزايش مي يافت 
و نيازي به واردات نداش��تيم. طرح 550 هكتاري 
احياي دشت خوزس��تان و ايالم در دو فاز تعريف 
شد كه فاز يك آن در س��طح 295 هزار هكتار و با 
تخصيص اعتب��ار 1/5 ميلي��ارد دالري از صندوق 
توسعه ملي به بهره برداري رسيد. فاز اول طرح در 
س��ال 92 تأمين اعتبار شد و در س��ال 98- 97 به 
پايان رسيد. در س��ال 98 كشاورزان تنها در كشت 
تابستانه برنج در استان خوزستان 500 هزار تن از 
اين محصول را توليد كردند كه درآمد حاصل از آن 
5 هزار ميليارد تومان بود  و فاز دوم اين پروژه به دليل 
عدم تخصيص اعتبار تا خرداد ماه امسال همچنان 
بال تكليف ماند. اگر فاز نخست طرح به جاي برنج به 
كش��ت گندم اختصاص مي يافت، قطعاً مشكالت 

كمبود گندم را در سال جاري نداشتيم. 
   افزايش مصرف نان در كشور 

از ناكارآم��دي و سياس��ت هاي غل��ط وزارت 
جهادكش��اورزي كه بگذريم، گراني قيمت برنج 
در سال جاري موجب افزايش مصرف نان در كشور 
شده است، به طوري كه براساس آمار مصرف نان در 
كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر 
افزايش يافته است و بيم آن مي رود كه آرد موجود 
در ش��ركت غله كفاف مصرف را نده��د. به گفته 
اتحاديه نانوايان، با افزايش قيمت نان پيش بيني 
مي كردي��م كه مصرف ن��ان در ماه هاي نخس��ت 
كاهش يابد، اما اينطور نبوده و ب��ه دليل افزايش 
قيمت برنج و ساير مواد غذايي، مصرف نان در تير و 

مرداد به شدت روند صعودي داشته است. 
اخيراً نيز رئيس اداره غله استان خوزستان اعالم 
كرد: فعاًل نگراني بابت تأمين گن��دم نداريم، زيرا 
حدود 13۶ هزار تن در بندر جنوبي كشور گندم 
وارد كرديم و در ح��ال انتقال ب��ه انبار هاي اداره 

غله است.

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

آخرين جلسه هيئت دولت حسن روحاني در 
حالي برگزار شد كه اين دولت با وعده برطرف 
كردن تحريم هاي اقتصادي و جذب سرمايه 
خارجي بر س�ر كار آمد اما نگاهي به هشت 
سال اخير نشان از آن دارد كه طوالني شدن 
مذاكرات هسته اي و تغيير دولت در امريكا 
در عمل مجالي ن�داد اقتصاد ايران از زير بار 
تحريم ها رهايي يابد و امروز آينده برجام نيز 
در هاله اي از ابهام قرار دارد و گفته مي شود 
براي بازگش�ت به وضعيت اقتصادي مشابه 
ابتداي دهه90 بايد دست كم شش تا هشت 
سال رشد اقتصادي 8 درصد را تجربه كرد. 
سال هاي سپري شده در دولت روحاني آنقدر 
سخت و طاقت فرسا بود كه نمي توان گفت انگار 
همين ديروز بود دولت حسن روحاني با وعده 
رفع تحريم هاي اقتصادي و گشايش اقتصادي 
بر سر كار آمد، نخير تقريباً هشت سال پيش بود 
كه اين دولت بر س��ر كار آمد و روز گذشته نيز 
آخرين جلس��ه هيئت دولت به رياست حسن 
روحاني برگزار شد تا كورسوي اميد براي رفع 
مشكالت با شكل گيري دولت سيزدهم حداقل 

خاموش نشود. 
نگاهي به وعده هاي دولت حسن روحاني نشان 
از آن دارد ك��ه وع��ده رفع تحريم ه��ا و جذب 
سرمايه خارجي از طريق مذاكرات هسته اي در 
رأس وعده هاي دول��ت يازدهم و دوازدهم بود. 
طوالني ش��دن مذاكرات هسته اي موجب شد 
در دولت يازدهم وعده خاصي محقق نش��ود، 
از س��وي ديگر زمان زيادي از برجام نگذشته 
بود كه رياست جمهوري در امريكا تغيير كرد و 
كمي بعد از روي كار آمدن ترامپ به طور مجدد 
تحريم ها احيا و تشديد شد، از اين رو دولت های 
يازدهم و دوازدهم نتوانستند به برجسته ترين 
وعده هاي خود جامه عمل بپوش��انند و آينده 

برجام نيز همچن��ان در هال��ه اي از ابهام قرار 
دارد، اگر چه روحاني به شكلي سخن مي گويد 
كه گويا برجام در دولتش قاب��ل احيا بود ولي 
در عمل فعاًل خبري از برج��ام و رفع تحريم ها 

نيست. 
افزايش اس��تهالك اقتصاد ايران به دليل عدم 
سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت ها، افزايش 
هزينه هاي جاري كش��ور و همچنين افزايش 
بدهي هاي س��وددار و همچنين اعمال فشار بر 
حوزه واردات كاال براي كنترل نرخ ارز، وضعيت 
پيچيده اي را مقابل روي دولت آتي قرار خواهد 
داد، نكته ديگر آن است كه تورم و كاهش ارزش 
پول ملي موجب شده اس��ت بودجه خانوار در 
تنگناي بس��يار قابل مالحظه اي قرار گيرد، به 
طوري كه بس��ياري از مردم ديگر تاب و توان 

پذيرش تورم جديدي را ندارند. 
بسياري از كارشناسان معتقدند به فرض بهبود 

ش��رايط اقتصاد ايران در آينده شش تا هشت 
سال بايد رش��د اقتصادي ايران 8 درصد باشد 
تا اقتصاد به وضعيت مش��ابه سال هاي ابتدايي 
دهه90 بازگردد. به نظر مي رسد تورم سنگين 
در بخش مايحتاج خان��وار و همچنين ناتواني 
درآمد و دستمزد در پوشش هزينه هاي خانوار 
فضايي را در هشت سال اخير ايجاد كرده است 
كه بهبود وضعيت به اين زودي ه��ا امكانپذير 
نباشد، از اين رو سطح انتظارها از دولت سيزدهم 

بايد متناسب با حقايق اقتصادي باشد. 
بر مبناي اطالعات منتشر ش��ده توسط مركز 
آمار، مصرف سرانه خانوار ايراني از سال 138۶ 
تاكنون رش��د خاصي نكرده و در سال هاي 97 
تا 99، در اتفاقي كم س��ابقه، سه س��ال پياپي 
رشد منفي را تجربه كرده اس��ت. در سه سال 
گذشته مردم ايران به  صورت متوسط، هر سال 
با س��فره اي كوچك تر از س��ال گذشته روبه رو 

بوده اند و قدرت خريد خود را به شكل مستمر 
از دست داده اند. 

براي درك وضعيت بايد گفت خانوارها به رغم 
آنكه دست از كارو تالش نكشيده اند، متأسفانه 
وضعيت اقتصاد كالن ايران به شكلي بوده است 
كه عماًل بس��ياري از خانوارها نتوانس��ته اند از 
نظر اقتصادي ترقي كنند، به همين دليل اين 
وضعيت براي آنها ناراحتي ايجاد كرده اس��ت 
تا جايي كه بس��ياري از آنها دولت را به عنوان 
سياستگذار در بهبود وضعيت اقتصاد ناتوان به 

شمار مي آورند. 
روز گذش��ته در حالي دولت حس��ن روحاني 
آخرين جلس��ه هيئت دولت را برگزار كرد كه 
تورم نقطه به نقطه براي كل خانوار كش��ور در 
تيرم��اه 43/۶درصد گزارش ش��د، همين يك 
شاخص نشان از آن دارد كه حتي در سال پاياني 
دولت نيز مردم از دست تورم رهايي نيافته اند؛ 
تورمي كه در هشت سال گذشته بد گريبانگير 

مردم بود. 
تورم ساالنه معياري است كه ميانگين افزايش 
هزينه ها را طي 12ماه گذشته نسبت به مدت 
مشابه پيش از آن اندازه گيري مي كند. به روايت 
مركز آم��ار در تيرماه تورم س��االنه خانوارهاي 
شهري و روستايي نيز به ترتيب برابر با 43/7 و 

47/3درصد بوده  است. 
تحليل رفتن قدرت خريد مردم به ويژه در سه 
سال گذشته بيانگر آن است كه دولت سيزدهم 
عالوه بر كنترل تورم به تقويت مالي خانوار فكر 
كند، زيرا به فرض آنكه تورم نيز كنترل ش��ود، 
مكانيسم افزايش دستمزدها در اقتصاد ايران به 
شكلي است كه نمي تواند هزينه هاي رشد يافته 
در اقتصاد را پاسخگو باشد، بدين ترتيب با گذر 
زمان عماًل خانوار در تله تنگناي مالي بيش��تر 

قرار مي گيرند.

پایان دولت دوازدهم با تورم 44درصد

در حال�ي ك�ه دولت حس�ن  روحاني روزهاي پاياني خود را   گمرك
طي مي كند، در واپسين روزهاي دولت، رئيس گمرك براي 

خود يك مشاور اخذ كرد. 
دولت دوازدهم در شرايطي در روزهاي پاياني خود قرار دارد كه در 

همين روزها نيز احكام اداري در سطح مشاور معاون وزير اقتصاد 
نيز صادر مي ش��ود. رئيس كل گمرك طي روزهاي اخير با صدور 

حكمي فردي را به عنوان مشاور خود منصوب كرده است. 
اين دس��ت از احكام در روزهاي پاياني دولت اين ش��ائبه را ايجاد 
مي كند كه ش��ايد عده اي به دنبال رزومه س��ازي هستند، اما اين 

رزومه سازي ها براي سيستم اداري بي شك هزينه دارد. 
در اين بين از رئيس گمرك تقاضا مي شود در مورد ضرورت صدور 
حكم مذكور و اخذ مش��اور در پايان دولت دوازده��م براي افكار 
شفاف س��ازي كند تا مردم در جريان ضرورت صدور اين دست از 

احكام اداري قرار بگيرند.

صدور حكم مشاور در روزهاي پایاني دولت
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