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یک روز پس از گزارش همشــهری 

یارانه
درباره لزوم افزایش تعداد مشموالن 
یارانــه و کمک معیشــتی، دولت 
تصمیم گرفت یارانه را به همه تخصیص دهد و پس 

از آن راستی آزمایی انجام شود.
دولت پس از اطالع از انتقادها و نگرانی های مردمی 
درباره پرداخت یارانه ها بــا حذف ارز 4200تومانی 
تصمیم گرفت فعال کمک معیشتی ماه اول به حساب 
همه خانوارها واریز شــود. این تصمیم با دســتور 
مستقیم ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، 
صورت گرفت. او دیروز به سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد  کمک 
معیشتی ماه اول به حساب تمام افرادی که تا ماه قبل 
مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک 
معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در 

دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.
به گزارش همشهری، رئیس  جمهوری دیروز گفت: 
اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم اســت لذا مبلغ 
کمک معیشتی ماه اول، به حساب افراد متقاضی نیز 
واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان 
در دستگاه های مســئول، این مبلغ در حساب آنها 
قابل برداشت شــود تا در ماه های آینده نیز همانند 
ســایر مشــموالن، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را 
دریافت کنند. با دســتور رئیسی، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی موظف شد حداکثر ظرف یک ماه، 
این درخواســت ها را بررســی و نتیجه نهایی را به 

سرپرستان خانوار اعالم کند.

روز گذشته همشــهری گزارش داده بود: براساس 
آمارهای رســمی، از کل جمعیت 85میلیون نفری 
ایران دست کم 13میلیون نفر از فهرست یارانه های 
جدید حذف شده اند و به دالیلی، همه آنها برچسب 
دهک دهمــی خورده اند؛ درحالی کــه طبق اصول 
دهک بندی، 4.5میلیون نفر از این افراد واجد شرایط 
دهک نهم درآمدی هســتند و حتی شرایط مالی و 
معیشتی نیمی از دهک دهمی های واقعی نیز مشابه 
شرایط دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانه های 

جدید هستند.

همهیارانهماهاولرامیگیرند
احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به دستور 
رئیس جمهوری برای پرداخت یارانه کمک معیشتی 
ماه اول به همه متقاضیان دریافت یارانه تأکید کرد: 
در جلسه ســتاد اقتصادی دولت وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گزارشــی از وضعیت رسیدگی به 
مشموالن طرح و اعتراض  ها و تقاضا های جدید مطرح 
شد. بر همین اساس رئیس جمهوری دستور داد که 
تمام افراد یارانه بگیری که تا ماه گذشــته مشمول 
دریافت یارانه نقدی بوده اند و درصورتی که همچنان 
خودشان متقاضی باشند، یارانه جدید به حساب آنها 
واریز شود. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، وزارت 
رفاه باید حداکثر تا یک ماه به این تقاضا ها رسیدگی 
کند و درصورتی که این تقاضا  ها درست باشد، مبلغ 
یارانه آزاد و قابل استفاده برای خانوار ها خواهد بود، 
اما درصورتی که افراد جزو دهک دهم باشند، مدارک 

به خانواده ها ارسال می شود تا در جریان نحوه ارزیابی 
وزارت رفاه قرار بگیرند.

مالکهایحذف
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی هم با اشــاره به 
شــاخص های دهک بندی خانوارهــا، گفت: ملک 
جزو این شــاخص  ها نیســت. فرض می گیریم که 
هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی 
صورت گرفت و ملک، مالک شاخص های دهک بندی 
یارانه نبود. حجت عبدالملکــی با تأکید بر اینکه در 
شناســایی مشــموالن یارانه، مجموعه متغیر های 
اقتصادی درنظر گرفته شــده، گفت: این متغیر ها 
شامل گردش حساب، درآمدها، ســود های بانکی 
و خودرو و دارایی های جاری بوده که ِملک شــامل 
آن نیست. او افزود: گردش مالی و وضع خانوار ها در 
مدت زمان چندساله بررسی شد. امکان داشت که 
فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که 
نشانگر درآمد مالی باال نبود. وزیر رفاه، با بیان اینکه 
مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، 
گفت: همه اعضای دولت متفق القول هستند که این 
هدف دولــت را دنبال کنند تا عدالــت به نفع همه 
مردم باشد. عبدالملکی  با بیان اینکه 90درصد مردم 
مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم 2گروه 
درخواســت دارند؛ افرادی که قبــال یارانه 45هزار 
تومانی دریافت نمی  کردند باید به سامانه ای که قرار 
است سازمان هدفمندی یارانه ها آماده  کند، مراجعه 
کنند. افرادی که تا فروردین امسال یارانه می گرفتند 

و یارانه دریافت نکرده اند جزو دهک دهم قرار دارند و 
مشمول یارانه نمی شوند. این افراد می توانند اعتراض 

خود به دهک بندی را ثبت کنند.

واکنشمجلس
همـزمـــان بــا دستـــور رئیـس جمهـــوری، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم به کمیسیون 
اجتماعی مجلس دستور داد تا موضوع دهک بندی 
و حذف برخی یارانه بگیران را پیگیری کند. قالیباف 
افزود: نکته مهم دیگر رســیدگی فوری و دقیق به 
شکایت های مردم در پرداخت مبلغ کمک معیشتی 
است که ممکن اســت به دالیل مختلف نسبت به 
تعیین دهک خود معترض باشــند که البته دولت 

اقدامات خوبی در این زمینه در دستور کار دارد.
او دیروز در واکنش به اخطار قانون اساســی یکی از 
نمایندگان   درباره حــذف برخی یارانه بگیران اعالم 
کرد: این موضوع با جدیت دنبال می شود و در جلسه 
سران قوا مطرح شده است. قالیباف تأکید کرد: بهبود 
وضع معیشــتی مردم و ایجاد آرامش معیشــتی با 
عادالنه کردن نظام پرداخت یارانه ها درصورت اجرای 
دقیق مصوبــات مجلس در دســترس خواهد بود. 
رئیس قوه مقننه افزود: ضروری است دستگاه های 
مسئول، مردم را از فرایند ایجاد زیرساخت های طرح 
کاالبرگ الکترونیک و جزئیــات اجرایی آن مطلع 
سازند و زمانبندی مشخصی درخصوص نهایی شدن 
این فرایند اعالم کنند تا مردم از اجرایی شــدن آن 

مطمئن شوند.

حرف جاماندگان یارانه شنیده شد
رئیس جمهور: کمک معیشتی ماه اول به حساب همه مشموالن قبلی واریز شود

کاهش ۸درصدی ذخایر آبی سدها
حجم مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )مهر 1400( تا 24 اردیبهشت ماه 

آب
در حالی به رقم 2۷میلیارد و 12میلیون مترمکعب رســیده که این میزان در مقایسه با 
مدت مشابه سال آبی پارسال که 29میلیارد و 42میلیون مترمکعب بوده است 8درصد 
کاهش دارد. به گزارش همشهری، آخرین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران 
بیانگر این است که ذوب شدن پوشش برفی و نیز بارش های اخیر سبب رشد ورودی آب به سدها شده است 
به گونه ای که مجموع کل آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 24 اردیبهشت ماه در 
حالی 24میلیارد و 39میلیون مترمکعب است که پارســال و در همین بازه زمانی این رقم 24میلیارد و 

18میلیون مترمکعب بوده که یک درصد رشد را نشان می دهد. 
میزان خروجی آب از سدها نیز در بازه زمانی ابتدای مهر 1400 تا 24 اردیبهشت ماه امسال 1۶میلیارد 
و 49میلیون مترمکعب است. پارســال و در همین بازه زمانی میزان خروجی آب از سدها 22میلیارد و 
10میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با امسال 25درصد کاهش دارد. ظرفیت کلی سدهای کشور 

50میلیارد و 500میلیون مترمکعب است. اکنون 54درصد ظرفیت سدها از آب پر است.
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نسخهآمایشسرزمین
براینهضتخانهسازی

در نهضت ملی مســکن، برای حمایت از مهاجرت معکوس و 
کاهش تراکم جمعیتی در کالنشهرها، مشوق هایی نظیر تعدیل 
شرط سابقه سکونت اعمال شده، اما با توجه به تأکید جدی سند 
آمایش سرزمین نســبت به توزیع جمعیت در کشور و اصالح 
ساختار بنا در نقاط حادثه خیز، به نظر می رسد باید مشوق های 
بیشتری برای متقاضیان مســکن دولتی برقرار شود تا نتیجه 
نهضت ملی مســکن با اهداف آمایش ســرزمین در یک راستا 

قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، پیوند سیاســت تولید یک میلیون واحد 
مسکونی در سال با سند آمایش ســرزمین به گونه ای است که 
هر انحرافی در جانمایی پروژه های مســکونی جدید می تواند 
به شکل گیری بحران های ریز و درشــت منجر شود؛ بر همین 
اساس، بازوی پژوهشــی مجلس در نسخه ای که براساس سند 
آمایش ســرزمین برای قانون جهش تولید مســکن پیچیده، 
به سیاســتگذاران توصیه کرده با ابزارهایی تشــویقی، نهضت 
خانه سازی را به سمت تحقق اهداف تعیین شده در سند آمایش 

سرزمین هدایت کنند.

پیوستاشتغالبرایمسکندولتی
مرکز پژوهش های مجلــس توصیه کرده اســت در یک نگاه 
عمل گرا با رویکرد تحول خواهی، تالش شــود پیوند سیاست 
تولید یک میلیون واحد مســکونی و ایجاد یک میلیون شــغل 
هم راستا شده و زیر چتر آمایش سرزمین به گونه ای عملیاتی شود 
که اوالً تولید مسکن تا حد امکان با نیاز مسکن مناطق توسعه 
اشتغال همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر توسعه ساخت وساز 
مسکن، مشاغل و خدمات وابسته با توانمندسازی ظرفیت های 
پیمانکاری و اشتغال محلی و در تناسب با هویت و منافع جمعی 

منطقه مدنظر قرار گیرد.

بازیبرد-بردمسکندولتیوآمایشسرزمین
دامنه اثرات اجرای قانون جهش تولید مســکن چنان فراگیر و 
همه شمول است که حوزه های متعدد اهم از مسکن و عمران، 
معماری و شهرسازی، زیرساخت، حمل ونقل و به تعبیری کل 
نظام استقرار جمعیت را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ ازاین رو 
نحوه برنامه ریزی و غربالگری برای اجــرای این طرح می تواند 
نقش تعیین کننده ای در دســتیابی یا دور شــدن از اهداف و 
سیاست های کالن آمایش سرزمین ایفا کند و در مقابل، رعایت 
الزامات آمایشی در اجرای این قانون قادر است عالوه بر سرعت 
بخشیدن به تحقق اهداف آمایش سرزمین، در حوزه هایی نظیر 
حاشیه نشینی و بدمسکنی و ساماندهی بازار مسکن و اجاره به 
کمک سیاستگذاران بیاید. البته توسعه مسکن در مناطق دور از 
مرکز می تواند در ابتدای امر هزینه های اولیه باالتری نسبت به 
مرکز و کالنشهرها داشته باشد، اما در بلندمدت، صرفه جویی های 
به مراتب بزرگ تر و مســتمری را در کاهــش اثرات اجتماعی، 
اقتصادی و زیســت محیطی در پی خواهد داشــت؛ بنابراین 
هم سویی تحوالت توسعه نظام سکونتگاهی با سیاست های کلی 
نظام در آمایش سرزمین از ارکان تحقق آمایش سرزمین است 
که باید در تدوین طرح جامع مسکن و اجرای قانون جهش تولید 

مسکن مدنظر قرار گیرد.

عالجواقعهقبلازوقوع
آینده پژوهان معتقدند در یک روند مستمر، منطقه خاورمیانه و 
ازجمله ایران از یک سو در معرض تشدید مخاطره خشکسالی و 
گرمایش و از سوی دیگر مستعد بارش های ناگهانی و سیل آسا 
خواهد بود و مسائلی مانند ریزگردها نیز به واسطه همین تغییرات 
جوی افزایش یافته و به تشکیل کانون های آسیب پذیر و مناطق 
مستعد مهاجرت منجر خواهد شــد. در چنین شرایطی، نگاه 
حمایتی در بخش مسکن می تواند به عنوان قسمتی از رویکرد 
حمایتی برای مقابله با این بحــران و کنترل تبعات آنها تبدیل 
شود؛ مثاًل در نیمه جنوبی کشور شامل استان های خوزستان، 
ایالم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان 
که به نظر می رسد بیشتر در معرض آسیب این تحوالت هستند، 
تمهیداتی برای جانمایی درســت پروژه ها و هدایت جمعیت 
همسو با آمایش سرزمین اندیشیده شود. همچنین اجتناب از 
توسعه مسکونی در نواحی پرمخاطره و آسیب پذیر از یک سو و 
احیای مناطق آسیب دیده از سوانح، باید در اولویت اجرای قانون 
جهش تولید مسکن قرار گیرد و با تجمیع منابع بازسازی مسکن 
مناطق آسیب دیده با تســهیالت قانون جهش تولید مسکن، 
تســهیالت مؤثرتری با دوره تنفس باالتر و نرخ ســود پایین یا 
حتی صفر در اختیار نواحی آسیب دیده از بالیای طبیعی مانند 
سیل جنوب کشور در زمستان 1400یا منطقه زلزله زده فین 

هرمزگان قرار گیرد.

آشتیجمعیتبادریا
یکی از معیارهای پیشنهادی برای هم جهت کردن نهضت ملی 
مسکن و سند آمایش سرزمین، حمایت از استقرار در حوزه های 
جغرافیایی خاص و تسهیل شــروط بهره مندی از حمایت های 
مسکن اســت؛ به گونه ای که متقاضیان به سکونت در سواحل 
مکران، ســواحل و جزایر خلیج فارس، مناطق محروم، مناطق 
مرزی، روستاها، مناطق ژئوپلیتیک، شهرهای کوچک و میانی، 
مراکز عمده شغلی و اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه، شهرک های 

صنعتی عمده، کانون های حمل ونقلی ترغیب شوند.

حمایتهایهدفمند
حمایت هایی کــه مرکز پژوهش های مجلــس برای هم جهت 
کردن نهضت ملی مسکن و سند آمایش سرزمین ارائه داده در 
4سطح قابل دسته بندی است؛ در دسته اول که می تواند حمایت 
حداکثری نامیده شود، توصیه شده که ضمن حذف شرط تأهل 
و کاهش شرط ســابقه سکونت به یک ســال برای متقاضیان 
سکونت در مناطق هدف آمایش سرزمین، زمین دولتی به همراه 
باالترین رقم تسهیالت معادل 450میلیون تومان که برای شهر 
تهران مدنظر قرار گرفته به آنها پرداخت شود و بازپرداخت سود 
تسهیالت نیز با نرخ صفر باشد. البته در 4سطح حمایتی پیشنهاد 
شده، پرداخت تسهیالت حمایتی منوط به اعتبارسنجی بانک 
عامل از حیث امکان بازپرداخت متقاضی اســت. در دسته دوم 
حمایت ها، پیشنهاد شــده که شرط ســابقه اقامت به 3سال 
کاهش پیدا کند و متقاضیان واجــد دریافت زمین دولتی و وام 
400میلیون تومانی با نرخ سود 5درصد شوند. مرکز پژوهش های 
مجلس در دســته حمایت حداقلی نیز پیشنهاد کرده که مفاد 
کلی قانون جهش تولید مسکن برای متقاضیان عادی در مناطق 

معمولی معیار عمل باشد.

پیشنهادسازندهرئیسکل
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید: انتظار این اســت کــه اگر منابع 
ارزی دولت بهتر شــود، بدهــی دولت به 
بانک مرکزی از این محل تسویه شود. این 
پیشنهاد ســازنده عالی ترین مقام بانک مرکزی می تواند جلوی 
رشد پایه پولی و نقدینگی و قیام تورم را بگیرد. واقعیت این است 
که دولت هم اکنون بدهی سنگینی به بانک مرکزی و شبکه بانکی 
دارد و هزینه کردن دالرهای اضافه حوزه هاي جاری و عمرانی ، در 
شرایط فعلي باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه رشد 
بیشتر تورم خواهد شد. آنچه اکنون ضرورت دارد بهبود بهداشت 
مالی و انضباط بودجه ای دولت اســت و تزریق دالرهای مازاد در 
صورت گشایش ارزی تنها به بدتر شدن وضع اقتصاد و بروز پدیده 
بیماری هلندی منجر خواهد شد.  در این شرایط اراده واحد در تیم 
اقتصادی دولت برای صیانت از منابع ارزی یک ضرورت است .علی 
صالح آبادی، مسعود میرکاظمی و احســان خاندوزی ماموریت 
سختی را برای مجاب کردن دیگر دولتمردان دارند. بدیهی است 
اگر دولت به تصمیم واحد برسد و به پیشنهاد کارشناسی بانک 
مرکزی گوش دهد، در این صورت می توان مجلس را هم همراه 
کرد. در غیر این صورت تزریق دالرهای مازاد دولت به اقتصاد آن هم 
در شرایط تورمی باال، به تخریب اقتصاد می انجامد. اصالح رابطه 
بانک مرکزی و دولت بدون ترسیم یک جدول زمانی براي تسویه 

بدهی ها ممکن نیست و تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند. 

پشتصحنهیکبخشنامه
خبر: بانک مرکزی به استناد مصوبه ستاد مقابله 
با تحریم شورای  عالی امنیت ملی اعالم کرد: واردات 
همه کاالها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی 
ورودی بدون ثبت  سفارش و تعیین منشأ ارز بانک 
مرکزی ممنوع است و بخشنامه ابالغ شده به بانک ها 

تا پایان بهمن 1401معتبر است.
نقد: این دســتور در حالی صادر شده که مدیر 
روابط  عمومی بانک مرکزی اعالم کرده است: مصوبه 
آزاد ســازی  واردات خودرو در چارچــوب ضوابط، 
سیاست های ارزی و ســقف های تعیین شده بانک 

مرکزی اجرایی خواهد شد. 
به نظر می رسد منظور از بخشنامه دیروز بانک مرکزی 
واکنشی به آزادســازی محدود واردات خودرو بوده 
است. حال سؤال اینجاست که چرا رئیس کل بانک 
مرکزی این موضوع را در جلسه دولت بیان نکرده تا 
شــائبه اختالف درون دولت مطرح نشود. تردیدی 
نیست که هرگونه واردات بدون مشخص شدن منشأ 
ارزی آن ازجمله خطوط قرمز بانک مرکزی اســت. 
حال باید دید آیا دولت این خط قرمز را می پذیرد یا 
نه؟ افزون بر این مشخص نیست چرا مهلت اجرای 
دستور جدید بانک مرکزی تا پایان بهمن اعالم شده 

و آیا تا آن زمان گشایش ارزی قرار است رخ دهد؟ 
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