شورای نگهبان با الیحه ایجاد  8منطقه آزاد مخالفت کرد

سهشنبه  12آذر 1398
وطنامروز      شماره 2806

عباسعلی کدخدایی ،قائممقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامهای به علی الریجانی از مخالفت این شورا با الیحه ایجاد  8منطقه آزاد تجاری  -صنعتی
خبر داد .در بخشی از این نامه آمده است :بهرغم اصالحات به عمل آمده ،نامه هیأت وزیران درباره موافقت با اصالحات انجام شده توسط مجلس شورای
اسالمی ،رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود ،لذا ایراد سابق این شورا درباره مغایرت این مصوبه با اصل  ۷۴قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

اقتصادی

بازار

«وطنامروز» گزارش میدهد؛ برنامه دولت برای قطع یارانه 45500تومانی جدیتر شد

حذف یارانه  16میلیون نفر

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسدرگفتوگو  با«وطنامروز»  :هفتهگذشتهنوبختخبرحذفیارانهرابهنمایندگاندادهبود
گروه اقتصادی :پس از اجرای طرح سهمیهبندی و گرانی بنزین،
دولت اطمینان داد تمام عواید حاصل از درآمدهای این طرح را به
حساب مردم واریز میکند اما حاال شواهد حاکی از آن است که
دولت عزم خود را برای حذف هر چه بیشتر تعداد یارانهبگیران
جزم کرده است .در این بین شواهد نشان میدهد نقش اصلی
در حذف یارانهها را محمدباقر نوبخت طراح بودجه سال آینده
به عهده دارد .به گزارش «وطن امروز» ،در حال حاضر دولت 2
یارانه به مردم پرداخت میکند؛ اولی همان رقمی است که از
سال  87به صورت ماهانه و ثابت  45500تومان به حساب مردم
واریز میشود و دومی مربوط به بسته معیشتی است که پس
از گرانی بنزین تقریبا برای هر نفر  50هزار تومان در حال واریز
است .طبق آخرین آمار اعالم شده توسط سازمان هدفمندی
یارانهها ،تا پایان تابستان سال جاری  78میلیون نفر یارانه بخش
هدفمندی را دریافت میکردند که با شروع حذف دهکهای
پردرآمد ،تعداد آنها به  76میلیون رسید .روند حذف دهکهای
پردرآمد با شروع طرح افزایش قیمت بنزین متوقف شد .در این
شرایط دولت به نزدیک  60میلیون ایرانی بسته معیشتی یا به
نوع��ی یارانه دوم را پرداخت کرد .این یعنی به یک باره دولت
تصمیم گرفت به نزدیک  18میلیون ایرانی یارانه دوم را پرداخت
نکند ،آن هم در حالی که از این تعداد 16 ،میلیون یارانه 45500
تومان یا اول را دریافت میکنند.
تحرکات دولتیها نش��ان میدهد در ش��رایط فعلی تمام
سیاستهای آنها بر حذف هر چه بیشتر هر دو یارانه پایهگذاری
ش��ده است .آنها پس از حذف  16میلیون نفر از دریافت یارانه
معیشتی که یارانه هدفمندی را میگیرند ،حاال میخواهند یارانه
 45500تومانی آنها را هم حذف کنند .شواهد این موضوع را در
بیانیه اخیر سازمان هدفمندی یارانهها میتوان دید؛ آنجا که این
سازمان اعالم کرده است برای سال آینده هیچ بودج ه جدیدی
برای یارانه اولیها و معترضان در نظر نگرفته است ،آن هم در
ش��رایطی که به صورت میانگین هر سال بین  2تا  5میلیون
نفر به یارانهبگیران اضافه میش��ود .در این بیانیه آمده اس��ت:
درخواس��ت بررسی مجدد و ثبتنام برای دریافت یارانهای که
در طرح حمایت معیشتی دولت تعریف شده است ،صرفا درباره
بسته حمایتی معیشتی حاصل از منابع سهمیهبندی و اصالح
قیمت بنزین بوده است .در سال جاری هیچ قانون و بودجهای
جهت پرداخت یارانه نقدی  ۴۵۵۰۰تومانی به افراد غیرمشمول
و یارانه اولی وجود نداشته و پیشبینی نشده است.
جالب اینجاس��ت که ایسنا خبرگزاری وابسته به دولت هم
دیروز پیشنهاد حذف این  16میلیون نفر را داده است .در این
گزارش آمده است« :با اعالم رسمی انتخاب  ۶۰میلیون نفر از
یارانهبگیران برای کمک حمایتی دولت ،به نظر میرسد دیگر
پرداخت یارانه به  ۱۶میلیون نفری که محق حمایت معیشتی
نبودند و در  3دهک باالی درآمدی طبقهبندی ش��دهاند ،معنا
نداشته و باید منتظر حذف یارانه نقدی آنها نیز بود؛ موضوعی
که تکلیف قانونی هم هست» .البته جمعیت دریافتکنندگان
هر دو یارانه مطرح ش��ده همواره مورد تردید است .دولت هم
سازوکار مناسبی برای ارزیابی این موضوع اعالم نکرده است و
حتی نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم در اینباره انتقاد
داشتند .یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم
واریز یارانه معیشتی به حساب برخی سرپرستان خانوار ،گفت:
مهلت دولت برای واریز یارانه معیشتی به حساب خانوارها پایان
یافت اما متأسفانه هنوز بسیاری از خانوارهای ضعیف و متوسط
جامعه از جمله برخی بازنشستگان این مبلغ را دریافت نکردهاند.
دیگر نمایندگان هم مانند شهاب نادری بر این باورند که اساسا
جمعیت نیازمند زیادی از دریافت یارانه جا ماندهاند.
■■روش شناسایی چگونه است؟

ابهام دیگر مطرح در این طرح ،نحوه شناس��ایی مشموالن
دریافت یارانه است؛ ابهامی که با هر اظهارنظر مسؤوالن دولتی،
پیچیدهتر هم میشود .نخستینبار احمد میدری ،معاون وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بود که در برنامه روی خط خبر  4آذر
شبکه خبر اعالم کرد« :اگر کسی خودروی باالی  250میلیون
تومان داش��ته باشد ،از دریافت یارانه معیشتی حذف میشود.

ارزش ملک هم اگر در تهران باالتر از یک میلیارد و  200میلیون
تومان و در شهرس��تانها باالی  900میلیون تومان باشد فرد
حذف میشود» .تقریبا همزمان با این اظهارات میدری ،نامهای
از س��وی محمد شریعتمداری ،وزیر رفاه به نمایندگان مجلس
درباره شاخصهای شناسایی مشموالن دریافت یارانه معیشتی
ارسال شد .این نامه مرز تعیین مشمول و غیرمشمول را مشخص
میکند که خانوارهای با درآمد کمتر از این مرز ،مشمول دریافت
یارانه و خانوارهای با درآمد باالی این اعداد ،از دریافت یارانه حذف
میشوند .طبق این سند ،برای خانوار یکنفره درآمد ماهانه 4
میلیون تومان ،برای خانوار  2نفره درآمد ماهانه  5میلیون تومان،
برای خانوار  3نفره درآمد ماهانه  6میلیون تومان ،برای خانوار 4
نفره درآمد ماهانه  7میلیون تومان و برای خانوار  5نفره و بیشتر
درآمد ماهانه  8میلیون تومان به عنوان مرز تعیین مشمول و
غیرمشمول برای دریافت یارانه معیشتی تعیین شده است.
■■تناقضات بیپایان

سیدامیر سیاح ،اقتصاددان ضمن انتقاد از نحوه سهمیهبندی
بنزین توسط دولت به خبرنگار «وطن امروز» گفت :شیوهای که
دولت برای سهمیهبندی بنزین در پیش گرفت همانند این است
که بیماری را که سالیان سال است از بیماری رنج میبرد و هیچ
دارویی نمیخورد و ناگهان حالش نامساعد میشود به اتاق عمل
میبریم اما جراح با بیدقتی تمام ،چاقو را فرومیکند تا غده
سرطانی را درآورد ،غافل از اینکه چند رگ حیاتی را قطع
و خونریزی را شدیدتر میکند .سیاح ادامه داد :از خیلی
وقت پیش باید بنزین سهمیهبندی و پس از آن بتدریج
لونقل عمومی
سهمیهها کم میشد و همزمان حم 
توسعه پیدا میکرد تا اس��تفاده از خودروی
شخصی به صرفه نباشد .در کنار اینها باید
 CNGهم توس��عه پیدا میک��رد تا بازار
بنزین ،بازاری کش��شپذیر شود ،به این
معنی که مصرفکنندهها نسبت به

قیمت آن حساس شوند و در صورت گرانی بنزین از گزینههای
جایگزین اس��تفاده کنند .وی افزود :همه این موارد در قانون
مدیریت مصرف سوخت وجود دارد اما دولتها بهطور کامل این
قانون را اجرا نکردند .اشتباه از سال  89و در دولت سابق با اجرای
ناقص هدفمندی یارانهها شروع شد و دولت فعلی هم
اش��تباه را ادامه داد .این اقتصاددان درباره حذف
بخشی از یارانهبگیران از دریافت یارانه معیشتی
گفت :دولت باید به شیوه دیگری اقدام میکرد.
اوالً باید بر اساس کد ملی هر ایرانی ،دارایی ،درآمد
دائمی و درآمد اتفاقی آنها را مشخص کند
و بر اساس نیازمندی یارانه بپردازد.
ثانیایکخطمشخصفقرتعریف
کند و کسانی را که زیر این خط
هستند حمایت کند و به آنها
یارانه بیشتری بپردازد.
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5

برنج مفرق (ضایعات)

12

ضایعات براده

58

شیر پیسوار

23

پلیاتیلن مواد پتروشیمی

13

موادایبیاس

30

انواع شیلنگهای صنعتی

 8تا 15

دستور رئیسجمهوری برای پیوستن
ایران به سازمان تجارت جهانی

رئیس سازمان توسعه تجارت از دستور رئیسجمهوری
به وزیر صمت برای پیگیری پیوس��تن ایران به سازمان
تجارت جهانی خبر داد .حمید زادبوم گفت :امروز تکمیل
زنجیره تولید و ارتقای توان صادراتی کشور اهمیت بسیار
زیادی دارد که در این راستا برنامهریزیهای گستردهای
آغاز ش��ده اس��ت .به گفته وی ،یکی از برنامهریزیهای
کالن صادرات کش��ور توجه به بازار کشورهای همسایه
است و پیشبینی میکنیم در کنار ظرفیت  ۲۴میلیارد
دالری صادرات امروز ،میتوان میزان صادرات به کشورهای
همسایه را تا  ۱۰۰میلیارد دالر افزایش داد.
بهای گاز در شرق آسیا باز هم کاهش مییابد

افتتاح خط لوله «قدرت سیبری»
توسط پوتین و شی

«وطن امروز» چند روز پیش در گزارش��ی جامع پرده از
نقشه حذف یارانه شهروندان برداشته بود .نکته قابل توجه
اینجاست که دولت با وجود گرانی بنزین تصمیم به حذف
تعداد بسیاری از یارانهبگیران کرده است .این یعنی در یک بازه
بلندمدت هم بنزین و کاالهای وابسته به آن گران میشوند و
هم به مردم یارانهای داده نمیشود .چنین رویدادی همزمان
ب��ا کاهش قدرت خرید مردم و اعتراضات گس��ترده آنها به
دلیل گرانی فراگیر رخ میدهد که نوعی بدسلیقگی دولت
اس��ت .سوال اصلی اینجاست که درآمدهای گرانی بنزین و
هدفمندی یارانهها پس از این حذفهای گس��ترده در کجا
هزینه میشود؟ آیا این سیاستها در نهایت منجر به افزایش
بستههای حمایتی از اقشار آسیبپذیر میشود یا به مقصد
کسری بودجه و طرحهای بینتیجهای مانند تحول سالمت
سرریز میشود؟

دولت باید درباره نحوه حذف  16میلیون یارانهبگیر شفافسازی کند

دولت ابتدا درآمد افراد را مشخص کند

افزایش قیمت (درصد)

اقتصاد بینالملل

هدایتاهلل خادمی  ،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

سیدامیر سیاح ،اقتصاددان:

پ��س از اقدام دولت در افزایش ناگهانی قیمت بنزین،
یکی از نگرانیهای مردم س��رایت تورم از بنزین به سایر
کاالها بوده است .در همین راستا گروه اقتصادی «وطن
امروز» با رصد بازارهای مختلف ،پیگیری وعده مسؤوالن
در کنت��رل بازار و جلوگی��ری از افزایش قیمت کاالها را
بررس��ی کرد .در آخرین م��ورد ،رصد قیمتها در صنف
«لوازم صنعتی گازسوز» حاکی از افزایش  5تا  58درصدی
قیمتها پس از سهمیهبندی بنزین بوده که جزئیات آن
در جدول زیر آمده است.

بر این اساس با توجه به شروع فصل سرما ،لوازم صنعتی
گازسوز جزو کاالهای مورد نیاز مردم و صنایع است که
در صورت افزایش قیمت میتواند تاثیر منفی بر قیمت
کاالهای دیگر بگذارد.

■■دولت شفافسازیکند

توگو
هدایتاهلل خادمی ،نماینده مردم ایذه و باغملک در گف 
با «وطن امروز» ،با اش��اره به حذف  16میلیون یارانهبگیر از
دریافت یارانه معیشتی ،گفت :دولت در این زمینه شفافسازی
نکرده است .قرار بود درآمد هدفمندی بنزین صرف پرداخت
یارانه به  60میلیون نفر شود که طبق اطالعی که داریم این
اتفاق نیفتاد .همچنین طبق گفته آقای نوبخت تاکنون تنها
حدود  27میلیون نفر یارانه گرفتهاند .با توجه به پیگیری ما
اکثر مردم میگویند یارانه دریافت نکردهاند.
دولت در این زمینه هم طبق معمول شفافس��ازی نکرده

افزایش قیمت کاالهای صنف «لوازم
صنعتی گازسوز» پس از گرانی بنزین

کاال

تناقض در اعالم شاخص تعیین مشموالن یاران ه معیشتی،
صرف��ا به وزیر رف��اه و معاونش ختم نمیش��ود؛ حذف یارانه
ثروتمندان تکلیفی بود که در تبصره  14قانون بودجه امسال
به آن اش��اره شده بود .در همین رابطه اخیرا حسین میرزایی،
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره  14بودجه در گفتوگویی اعالم
ک��رد« :ب��رای حذف ثروتمندان و  3دهک ب��االی درآمدی به
درآمدها کاری نداریم و هزینهها مالک است .گفتیم درآمد را
کاری نداریم ،روی هزینهها متمرکز هستیم .امکان دارد درآمد
پسانداز ش��ود و به هر نحوی ،هزینه نشود .امکان دارد قسط،
کارت به کارت و کارهای دیگری انجام دهید که برای ما مهم
نیست .پرداختهایی را که از طریق دستگاههای کارتخوان (پوز)
و درگاههای پرداخت اینترنتی وجود دارد مبنا قرار میدهیم» .وی
در ادامه گفت« :بر این اساس خانواده  2نفره  5میلیون تومان،
خان��وار  3نفره  6میلی��ون و  500هزار تومان ،خانوار  4نفره 7
میلیون و  700هزار تومان ،خانوار  5نفره  8میلیون و  500هزار
تومان و خانوار  6نفره و بیشتر را به ازای هر نفر  500هزار تومان
افزایش نسبت به خانوار  5نفره در نظر گرفتیم».
در همین حال عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره نحوه حذف مردم
از طرح معیش��تی گفت :طریقه پرداخت بستههای معیشتی
مش��خص نیست و متاسفانه هیچ ش��فافیتی هم وجود ندارد.
معصومه آقاپور گفت :در حال حاضر از آقای نوبخت و وزیر رفاه
خواستهایم به مجلس بیایند و توضیح دهند چگونه  15میلیون
نفر حذف ش دهاند و درباره آینده حذفیات هم گزارش بدهند.
وی افزود :دولت باید برای نمایندگان رفتار خود را شفافسازی
کند ،ما سواالت فراوانی داریم که بر چه اساسی یارانه پرداخت
میشود؟ یا بر چه اساسی حذف شده است و میخواهد حذف
شود؟ این ابهامات باید برطرف شود .عضو کمیسیون اقتصادی
گفت :دولت به دلیل عدم شفافسازی و متاسفانه عدم پاسخگویی
نارضایتیها را افزایش میدهد و مادامی که خود را در کنار مردم
تصور نکند این موضوعات ادامه خواهد داشت .هر چه سریعتر
باید این قضیه و این توضیحات کامل داده شود که مردم بفهمند
مشمول میشوند یا نمیشوند .این قایمباشکبازیها چه معنایی
دارد؟ وی در پاس��خ به این س��وال که دولت عدم دسترسی به
حسابهای شخصی را دلیل ناتوانی در حذف اعالم کرده ،گفت:
این یک بهانه است .اساسا ما دولت را ایجاد کردیم که به صورت
یکپارچه یک قدرتی اطالعات را داش��ته باشد ،اینکه اطالعات
ندارند یک بهانه بیمورد است .از دولت میخواهیم شفافسازی
کند و به اعتراضات مردم دامن نزند .نماینده مجلس با بیان اینکه
مالیات از تراکنشهای بانکی گرفته ش��ده است و این موضوع
سرک کشیدن به حسابها را تایید میکند ،گفت :اینکه بگوییم
برای پرداخت معیشتی میخواهیم به حسابها سرک بکشیم
یک حرف غلط است ،پیش از این هم این موضوع بوده است که
البته کار بدی هم نیست .دولت باید از این بهانهها دست بردارد
و به فکر پاسخگویی به ملت باشد و نمایندگان هم بزودی آنها را
برای پاسخگویی به محضر ملت دعوت خواهند کرد.

نتایج رصد «وطن امروز» از بازارهای مختلف کشور
نشان میدهد

اس��ت .ما برای شفافشدن محل مصرف درآمدهای ناشی از
افزایش قیمت بنزین طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کردیم
که تصویب نشد ولی به صورت یکفوریتی تصویب شد.
خادمی ادامه داد :منابعی که از افزایش قیمت بنزین به
دست میآید از طرفی باید به مردم پرداخت شود و بهطور
کام��ل هم پرداخت ش��ود و از طرف دیگ��ر باید به صورت
عادالنه و طبق قانون پرداخت شود .دولت هم باید در این
زمینه شفافس��ازی کند .به همین دلی��ل البته طرحی با
یک فوریت در مجلس تصویب ش��د تا بر درآمد حاصل از

سهمیهبندی نظارت شود.
وی ضمن اشاره به اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها
نیز گفت :بخش��ی از عایدی افزایش نرخ بنزین طبق قانون
باید به سمت تولید و اشتغال میرفت که متأسفانه بدرستی
نرفت .از آن طرف بر اساس طرح تحقیق و تفحص مجلس از
سازمان هدفمندی یارانهها ،اشکاالت و تخلفاتی در این سازمان
رخ داده که باعث حیف و میل بخشی از درآمدها شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود :با توجه به اینکه قیمتها
چندبرابر شده است اما مقدار یارانه هنوز همان است که سالهاست
به مردم پرداخت میش��ود ،س��عی ما بر این است که در زمینه
تخصیص منابع هدفمندی یارانهها به مردم شفافسازی شود.

حسن سلیمانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

نوبخت خبر حذف یارانه را به ما داده بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با «وطن امروز» با تایید نقشه دولت مبنی بر
حذف  16میلیون یارانهبگیر جا مانده از سبد معیشتی گفت:
هفته گذشته در جلسهای با آقای نوبخت درباره کمکهای
معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین صحبت شد.
قرار بر این شد در رابطه با این مسأله طبق مقررات
موجود عمل کنند ،یعنی طبق تبصره  14بودجه،
اف��رادی که توان مال��ی کافی دارند یا به عبارتی
3دهک باالی جامعه و داوطلبان حذف از یارانه
از دریافت یارانه معیشتی و یارانه
 45500تومانی حذف شوند.
حسن س��لیمانی افزود :در
حال حاضر طبق برنامهریزی
دولت ،هر دهک را  8میلیون
نفر تش��کیل میدهند که

اگر بخواهند  3دهک را حذف کنند باید یارانه معیش��تی و
45500تومانی حدود  24میلیون نفر از کل جمعیت کشور
حذف شود که رقم دریافتکنندگان طبق این فرمول نزدیک
به 60میلیون نفر میشود.
وی گفت :بنا براین اگر قرار باشد دولت به قانون عمل
کند و تعریف هر دهک  8میلیون نفر را قبول کنیم
نباید به بیش از  60میلیون نفر یارانه پرداخت کند.
طبق اعالم دولت ،درآمد افراد مبنای سنجش
توان ایش��ان برای حذف ه��ر دو یارانه آنها بوده
اس��ت .مجلس ه��م درب��اره این
مالکها و حذفشدهها پیگیر
راستیآزمایی نحوه حذف
دول��ت اس��ت و در آینده
نزدیک نتایج آن در اختیار
مردم قرار خواهد گرفت.

روز دوشنبه در مراسمی رسمی والدیمیر پوتین و شی
جین پینگ ،روسای جمهور روسیه و چین ،ضمن ارتباط
مستقیم تلویزیونی میان سوچی و پکن ،فرمان تحویلدهی
گاز طبیعی را از طریق خط لوله «قدرت س��یبری» صادر
کردن��د .ای��ن خط  3ه��زار کیلومتری که قرار اس��ت به
بزرگترین خط انتقال انرژی جهان بدل ش��ود ،قرار است
گاز را از مراکز تولید گاز روسیه در سیبری شامل ایرکوتسک
و یاکوتیا و کل منطقه آمور برای مصرفکنندگان خاور دور
بویژه چین منتقل کند .به گفته الکسی میلر ،رئیس گازپروم،
طبق قراردادی راهبردی که سال  2014میان پوتین و شی
منعقد شد قرار است یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به
ارزش دستکم  400میلیارد دالر طی  30سال از طریق
این خط لوله فرا سیبریایی به مقصد نهایی شانگهای چین
منتقل شود .به گزارش وال استریت ژورنال ،در حالی که با
عرضه فراوان گاز شل آمریکا به بازارهای آسیایی ،بهای آن
در این منطقه ظرف  2سال به نصف رسیده ،خط «قدرت
سیبری» بهای گاز برای قطبهای شرق آسیایی صنعت و
تجارت را باز هم کاهش میدهد.

بانک

ارزش اموال مازاد بانکها
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعالم شد

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد حجم اموال
مازاد بانکها را  ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
عباس مرادپور گفت :سامانه اموال مازاد بانکها را چه
راه میانداختی��م و چه راه نمیانداختیم بانکها موظف
بودند امالک مازاد خود را واگذار کنند .وی افزود :براساس
برآوردی که کردیم بانکها چیزی حدود ۱۰۰هزار میلیارد
تومان امالک و اموال مازاد دارند .مرادپور گفت :این اموال
یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیالت گیرندگان است
که بدهیش��ان را پرداخت نکردهاند یا امالکی است که
بانکها زمانی نیاز داش��تهاند و خریدهاند مثل شعب اما
االن به آن نیاز ندارند و س��وم هم امالکی است که بابت
بدهی دولت دریافت کردهاند .مدیرکل امور بانکی و بیمه
وزارت اقتص��اد افزود :آمار دقیقی از اموال و امالک مازاد
بانکها نداشتیم و آمارها متفاوت بود اما با راهاندازی این
سامانه برای نخستینبار این اتفاق افتاد و بیشترین اموال
هم متعلق به بانکهای ملی ،ملت و تجارت است .مرادپور
تصریح کرد :بعد از آمار باید س��راغ تس��هیل و تس��ریع
واگذاریها بروی��م و تالش کنیم همه موانع واگذاریها
رفع ش��ود؛ ما تعهد کردهایم تا آخر دیماه ،قوانین الزم
را در ای��ن ب��اره تهیه کنی��م .وی با بیان اینکه س��امانه
واگ��ذاری ،نظارت عمومی و مردم��ی را ممکن میکند
گفت :حدود  ۱۵هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که
 ۸ه��زار ملک قابل واگذاری ،حدود  ۵هزار تا هم تخلیه
است و حدود  ۷هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که
قابلیت واگذاری ندارد.

