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وعده بزرگ مسکن
در آزمون محدودیتها

کمی و
دولت سیزدهم را از جهت یکی از وعده های اصلی ّ
عینی میتوان به وعده ساخت  4میلیون مسکن شناخت.
وعــدهای که با گذشت نزدیک به  9مــاه از شــروع فعالیت
در مراحل ابتدایی دچــار کندی اســت .واقعیت این است
که سیاستمداران قبل از روی کار آمــدن به راحتی وعده
میدهند و پس از روی کار آمدن با واقعیتهای اجرا و کمبود
منابع مواجه میشوندوگاهبهسختیبهآنهاعملمیکنند.
این مسئله لزوما ربطی به صداقت ندارد و در بسیاری اوقات به
درک ناکافی از مقتضیات کار بر میگردد.
برخی کارشناسان وعده ساخت  4میلیون مسکن طی چهار
سال را در همین راستا تحلیل میکنند .به ویژه این که قانون
مصوب مجلس نیز در مهمترین بخش ماجرا به تامین 360
هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی در سال اول اجرای طرح
تکلیف کرده بود اما مقتضیات نظام بانکی نشان میدهد
که تامین چنین رقمی شدنی نیست .طبق آخرین گزارش
بانک مرکزی در خصوص تسهیالت پرداختی در بخشهای
اقتصادی در سال  ،1400بخش عمده و بیش از  65درصد
کل تسهیالت بانکی با هــدف تامین سرمایه در گردش
پرداخت شده که ماهیت کوتاه مدتی دارد .از سوی دیگر،
سهمبخشمسکنازتسهیالتپرداختیبانکهادراینمدت
بین 5تا 6درصد بوده است .بدین ترتیب ،مشخص است که با
تخصیصهرساله 20درصدازتسهیالتپرداختیبانکهابه
تسهیالت بلندمدت مسکن ،دو سناریوی ناگوار ممکن است
اتفاق بیفتد .در حالت اول و در صورتی که بانکها این قانون
را به طور کامل و با منابع موجود اجرا کنند ،طبیعی است که
یک پنجم منابع بانکی به طور بلندمدت درگیر این قانون و به
اصطالح منجمد خواهد شد و توان تسهیالت دهی بانکها
در بخشهای دیگر و به ویژه سرمایه در گردش که این روزها
بنگاههای اقتصادی به شدت به آن نیازمندند ،کاهش خواهد
یافت .در حالت دوم ،ممکن است بانکها با حفظ قدرت
تسهیالتدهیخودبهبخشهایدیگر،بهسراغتامینمنابع
مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بروند
که درآن صورت تبعات تورمی آن قابل پیش بینی خواهد بود.
در گزارش امروز صفحه  10روزنامه با تیتر « 4مانع ساخت
 4میلیون مسکن» این مسئله و سایر موانع پیش رو را توضیح
داده ایم .به طور خالصه با قیمتهای امروز (با حذف قیمت
زمین ،میانگین متری  5میلیون تومان) و بدون احتساب
هزینههایآمادهسازیزمین،راهسازیوسایرنیازمندیهای
پیرامونی ساخت مسکن ،مجموع هزینه احداث  4میلیون
مسکن(فرضا 80متری)طیچهارسال 1600هزارمیلیارد
تومان خواهد بود که با فرض آورده یک چهارم مبلغ توسط
متقاضیان ،باز هم معادل  1200هزار میلیارد تومان هزینه
مستقیماجرایاینطرحاستکهتقریبامعادلبودجهعمومی
یک سال کشور است و چنان که باالتر گفته شد تامین این رقم
توسط نظام بانکی شدنی نیست.
سوال این جاست که چه میتوان کرد؟ دو راه پیش روست.
یا باید منبع دیگری برای احداث این واحدها پیدا کرد که با
توجه به رقم باالی آن تقریبا شدنی نیست یا باید به سراغ روش
دیگری برای حل مشکل مسکن رفت .به نظر میرسد دولت
باید با تجدیدنظر جدی تری در مفروضات قبلی خود در زمینه
مسکن عمل کند .این که زمانی با احداث مسکن مهر بخشی
از مشکل مسکن حل شد به معنای توصیه همان روش برای
امروزنیست،چراکههزینههایواقعیآنطرحباتحمیلتورم
ناشی از خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن باالست و
بخش قابل توجهی از آن واحدها به ویژه در شهرهای جدید
هنوز بــرای تبدیل شدن به بافت مسکونی دارای حداقل
معیارهای زندگی ،مشکل دارند.
واقعیتایناستکهمسیرحلمشکلمسکنبرایدهکهای
پایینی که قدرت پرداخت اقساط وام ندارند
و دهکهای متوسطی که میتوانند بخشی
از درآمــد خــود را به اقساط وام اختصاص
دهند متفاوت است .همچنین مسئله برای
شهرهای کوچک و روستاها با شهرهای
بــزرگ تفاوت دارد .عــاوه بر این خانه دار
کردن اقشاری که در تامین نیازهای غذایی
خود نیز دچار مشکل هستند و رساندن آنها
بهداراییثابتچندصدمیلیونیممکناست
منطقی نباشد و هزینه زیادی را تحمیل کند
درحالیکهممکناستکمکهزینهمسکن
یا احداث واحدهای کوچک و ارزان قیمت با
اجارههای پایین و امکان چند سال زندگی
در ابتدای تشکیل خانواده در آنها راهکار
مناسب تری برای حل مشکل آنها باشد.
تجربیات جهانی مرتبط با موضوع مسکن،
روشهای متعددی را پیش رو قرار میدهد
که میتوان با توجه به نیازهای متفاوت اقشار
مختلف ،نه فقط از یک روش که از روشهای
متنوع بـــرای حــل مشکل مسکن کمک
گرفت ،به شرط این که راه حلهای تکراری
و نسخههای عام بــرای همه کنار گذاشته
شود وتدابیر جدیدی برای دسترسی کم
هزینهتر به مسکن تدارک دیده شود .با این
حال همه این موارد معطوف به این است که
دستاندرکاران ضمن پذیرش این واقعیت
که منابع موجود در مقابل نیازهای فعلی
محدود است (درس اول اقتصاد که میگوید
در برابر نیازهای نامحدود ،منابع محدود
است) تغییر رویکرد دهند و از دیدگاه های
متخصصانی که روش فعلی حل مشکل
مسکن در کشور را قبول ندارند نیز مشاوره
بگیرند.
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حرف مردم

پاسخ وزیر اقتصاد به
 4پرسش درباره یارانه
و حقوق بازنشستگان
هادی محمدی  -وزیر اقتصاد ضمن اعالم
آمار متقاضیان جدید یارانه ،دربــاره دالیل
شناسایی برخی افــراد به عنوان ثروتمند
در طرح یارانه ای ،کاالبرگ الکترونیک و
معطل ماندن افزایش حقوق بازنشستگان
توضیحاتی ارائــه داد .خاندوزی در حاشیه
جلسه هیئت دولــت در پاسخ به خراسان
دربــاره اعتراض مــردم به دهکبندیهای
توزیع یارانه و فقدان پایگاه مشخص برای
ییارانه،
کاهشخطاهایمربوطبهدهکبند 
گفت :مسئله استحقاقسنجی ،سالهاست
از وظایف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
است ،به همین دلیل تالشهایی شده است و
دروزارترفاهاطالعاتبسیارخوباقتصادی
از خانوارها وجود دارد .وی افزود :اما به این
معنا نیست که هیچ خطایی وجــود نــدارد
و در مترقیترین نظامهای اقتصادی هم
ممکناستچوناطالعاتبرخطنیستوماه
گذشته یا هفته گذشته خرید و فروش دارایی
انجام شده ،هنوز در سیستم ثبت نشده باشد
و در این زمینه خطایی وجود داشته باشد.
مهلت یک ماههای آقای رئیسجمهور به وزیر
کار داد تا او به تمام اعتراضات ،ظرف یک ماه
رسیدگی کند.
وی ادامــه داد :تقریبا در طول  ۸-۷سال
گذشته و دولــت قبل ایــن سامانه اجــازه
نمیداد که خانوادههای جدید به سازمان
هدفمندی یارانهها ورود کنند ،برای رفع
ایــن ایــراد مقرر شــده اســت که مراجعه به
سازمان هدفمندی یارانهها آزاد باشد و از
دیروزمردمبهسایتمراجعهمیکنندوبرای
اولین بار بعد از چند سال ،خانواد ههایی

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

که مشمول نبودند یا مشمول بودند اما در
دولت قبل انصراف دادند و خود را اکنون
مستحق دریافت یارانه میبینند مراجعه
کنند .وزیــر ارتباطات گزارشی را اعالم
کردند که از دیروز تا امروز که سایت باز شده
 ۵۰۰هزار نفر مراجعه کردند و آن هم در
مهلت یک روزه پاسخ داده شده است.

تا اول خرداد و پایان مرحله آزمایشی برای
 ۳۰استان دیگر نیز تصمیم گرفته شود.
ترجیح دولت و خود آقای رئیسجمهور نیز
این است ،تاجایی که ممکن است کاالی
اساسی را به شکل ویژه به مردم برسانیم و
بعد از دوره آزمایشی در استان مد نظر ،به
کل کشور تعمیم داده میشود.

▪حتما به شکل آزمایشی کاالبرگ را
اجرا میکنیم

▪افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در
جلسه هیئت دولت مطرح نشده است

وزیــر اقتصاد و امــور دارایـــی در خصوص
کــاالبــرگ الکترونیکی ،تصریح کــرد:
مقدمات کاالبرگ الکترونیکی که تکلیف
قانون بودجه  ۱۴۰۱اســت فراهم شده
اســت و میدانید کــه یکی از شیو ههای
سیاستگذاری ما در دولت این است که
حتما به شکل آزمایشی طرحها را اجرا کنیم
و بعد از رفع ایرادهای آن به لحاظ فنی،
نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده
شود .خاندوزی خاطرنشان کرد :اکنون در
استان اول ،بحث فنی آن بسیار خوب بوده
و امــروز صبح (دیــروز) به رکــورد خوبی در
میزان تراکنشها رسیدیم و امیدوار هستیم

آیتا...علمالهدی مطرح کرد:

ضرورتاتخاذرویکردپیشدستانهدرجنگنرم

آیــت ا ...علم الــهــدی گــفــت :در عرصه
جــنــگ نــــرم عــنــاصــر انــقــابــی بــایــد با
اقــدامــات پیشدستانه فرهنگی ،رویــه
پــدافــنــدی داشــتــه بــاشــنــد .بــه گـــزارش
 ،Alamolhoda.comنماینده ولی فقیه
در استان در نخستین همایش بینالمللی
تبلیغ جهانی دین با اشاره به آیه  39سوره
احزاب گفت :این آیه ،حکم صریح پروردگار
است و تأکید دارد که مبلغان باید جوشکن
باشند.
این آیه حکم میکند که حتی اگر مبلغ سوژه
عملیات روانی دشمن شد ،بازهم دست از
بیان حقیقت و آگا هسازی مردم برندارد و
اسیر جوساز یها نشود .وی جوشکنی را
مهمترین ضرورت فعالیتهای تبلیغی در
عصر حاضر دانست و افــزود :مبلغان باید
ترس از هجمه و فشار رسانههای معاند را
کنار بگذارند و با روحیه انقالبی ،ارزشهای
دستسازی را که در جهت تأمین منافع
استکبار ایجاد شده و محصول اراده دشمن
اســت ،بــرای مــردم به نحوی تبیین کنند
کــه رســواکــنــنــده خــواســت مستکبران و
جها نخواران عالم باشد و مردم را نسبت

به ماهیت آ نهــا آگــاه کند .آیــتا...
علمالهدی گــفــت :شناخت شگرد
شیطانی دشمن و تالش برای مقابله
با آن ،یک ضرورت مهم در عصر حاضر
است اما جامعه اسالمی نباید بهعنوان
یک موجود منفعل عمل کند و نباید
منتظر ماند تــا ابــتــدا هجمه دشمن
صورت بگیرد و سپس در ادامه ،دفاع
انجام شود بلکه عناصر انقالبی باید با
اقدامات پیشدستانه فرهنگی ،رویه
پدافندی داشته باشند.
وی نمایش چهره متحجر از اسالم را
مهمترین سیاست دشمن در تعارض
فرهنگی کنونی با جبهه حق خواند و
ابراز کرد :در عصر حاضر ،دشمن به
دنبال تحمیل نظام ارزشگذاری خود
است تا ارزشهــای جعلی و شیطانی
را جایگزین ارزشهای انسانی کند و
کرامات اخالقی دیگر در میان جوامع
و ملتها ،ارزش به حساب نیاید .در
این شرایط است که تبلیغ آن هم در
حوزه بینالمللی به یک راهبرد بسیار
مهم تبدیل میشود.

وی در پاسخ به ایــن ســوال که آیــا درست
است که شما به بهانه باال رفتن نرخ تورم با
افزایشحقوقبازنشستگاندرهیئتدولت
مخالفت کردید؟ ،گفت :افزایش حقوق
بازنشستگان هنوز در جلسه هیئت دولت
مطرح نشده است ،به دوستان اطالع دهید
که خبر صحیح را به مردم منتقل کنند .این
موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت که
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
مسئولیت آن را دارد ،مطرح شده و اختالف
نظری روی آن وجود دارد و قرار شده بعد
از نهایی شدن در کمیسیون اجتماعی به
صحن دولت بیاید.

توضیحاتزاکانی
دربارهاعتراضاترانندگان
شرکتواحدتهران

زاهدی  -علیرضا زاکانی شهردار تهران،
در حاشیه نشست هیئت دولــت در جمع
خبرنگاران در بــاره خبرهای اعتصاب و
اعتراض رانندگان شرکت واحد در تهران
با بیان این که مشکل اخیری که پیش آمد به
مصوبهای که ناظر به قانون شورای عالی کار
بود برمیگشت که نقص ضمنی شده بود،
افزود:این شائبه را ایجاد کرده بود که حق
قانونی در حال تضییع است اما با این حال
برای این که وظیفه خود را انجام داده باشیم
علی الحساب پرداخت کردیم.وی در پاسخ
به خراسان در باره وضعیت فعلی رانندگان
ناراضینیزگفت:نارضایتیمربوطبه۳۰۰
نفر از رانندگان بود و از دیروز در حال ارائه
خدمت هستند .در باره بازداشت رانندگان
نیز دستگاههای امنیتی باید پاسخ دهند اما
افرادی بودند که این جریان را سامان دهی
میکردند و برخورد با آنها با بقیه متفاوت
است.شهردار تهران بیان کرد :فیشهای
منتشر شده در فضای مجازی از حقوق و
دستمزد رانندگان اتوبوسهای بی آرتی
درست است.

پیامك2000999 :

•• چرا کسانی که با افتخار واکسن ایرانی
زدهانـــد باید بــرای حــج تمتع دوبـــاره دو
دوز واکسن بزنند؟ یعنی ایــن مــوارد در
داخل کشور با تعامل سازمان حج و وزارت
بهداشت حل نمیشود؟
•• عجیبتر از گرانی و شرایط بد اقتصادی
جامعه اون دسته از افرادی هستند که دم از
پیروزی تیم استقالل و دنبال کردن فوتبال
میزنند .خوش به حالشون که این قدر
فکرشون راحته و بی دردسرن.من بدبخت
فکرم کجاست اینا کجا!
•• لطفا بررسی کنید چــرا بانکهای رفاه
تسهیالت فرزندآوری را مسدود کردهاند؟
•• ...تــعــزیــرات کــارخــونــه دار رو جریمه
میکنه ...کارخونه دار با ســود اضافی
که از مردم گرفته بخشی از آن سود را به
عنوان جریمه به تعزیرات حکومتی پرداخت
میکنه و در نهایت هم کارخونه دار و هم
دولت سود میکنند ...مردم هم به عنوان
مال باخته هستند و هیچ اتفاقی نمیافته.
•• تخممرغرادولتاعالمکرده۳۸۸۰۰همه
فــروشــگــاههــا و مــغــازههــا  ۴۳هـــزار تومان
م ـیفــروشــنــد ،شــاکــی میشیم میگن هر
کجا میخوای برو بگو  ۱۲۴کجاست چرا
مسئوالن کوتاه میان حتما باید اعتراض به
وجود بیاد تا شما به فکر بیفتید؟
•• بــه مــن یــارانــه نــدادنــد و دلیلش حقوق
کارگری ۵میلیون تومانی است خودتان
میتوانید با ۵میلیون تومان زندگی کنید؟
نمیدانم چگونه جوابتان را بدهم.
•• کجایند کسانی که در صف مرغ ساعتها
در انتظار خرید با قیمت  37تومان بودند؟
چرا حاال برای خرید بدون صف و معطلی با
قیمت 38توماندرمیداناستقاللنیستند؟
به خدا قسم این دولت دلسوز مردم است فقط
کمیصبروتحملپیشهکنیم.
•• چــرا دولــت۶مــاه حق ایــثــارگــران را از
سال ۹۹پرداخت نمیکند؟
•• رسم ًا اعالم میکنند که روغن قدیم را
با نرخ جدید بفروشید و به نوعی از احتکار
کننده حمایت میکنید! آن وقت توقع بهتر
شدن شرایط بازار را هم دارید؟
•• چرا روزنامه به این مطلب نمیپردازه
که چرا حجاج باید دو دوز واکسن اضافه
بزنند؟ این همه واکسن اضافه از نظر وزارت
بهداشت واقع ًا ضرر نــداره؟ چرا ایران که
به اثربخشی واکسنهای داخلی (برای
کسانی که دوزهای واکسن داخلی زدهاند)
اطمینان داره ،خودش مجوز واکسن این
حجاج رو صادر نمیکنه؟
•• من در یکی از شهرهای خراسان جنوبی
هستم ،خیلی دوست دارم دست مسئوالن
را بگیرم و بیارم در یکی از فروشگاهها اگر
یک روغن پیدا کردند! بیایند ببینند.
•• چند ســال پیش همسرم فــوت کــرد و
دوسال پیش بچهها خونه ارثیه رو فروختند
پولشو به حساب بابا ریختند که بابا تقسیم
کنه و کرد حاال برای گردش مالی یارانه
بابا حذف شده .قشنگ نیست این چیزها.
•• تحصیالتمدرحددیپلمهستوشغلاداری
دولتی هم ندارم اما حاضرم درباره محاسن و
مضرات و ضعف طرح یارانهای جدید با هر که
بخواهید مناظره تلویزیونی داشته باشم.
•• سایتی که وزارت صمت بــرای ثبت نام
خــودرو داده مشکل داره جالبه به جای
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این که تعداد سایتهای ثبت نام رو بیشتر
کنن که پهنای باند جواب بده اومدن همه
رو کردن تو یه سایت خوب معلومه کشش
نداره با این اوضاع داغون اینترنت ایران.
•• چرا به بحران بی حجابی و بی غیرتی
جــوانــان تــوجــه نــداریــد و شــفــاف ســازی
نمیکنید جامعه از دست میرود.
•• فقطدارنخبردرمانیمیکننمردمبهامید
این که ماشین وارد میشه خودروی داخلی
نمیخرن دو مــاه بعد گــرونتــر باید بخرن.
•• دغدغه شبانه روزی ملت و دولت شده است
یارانه ،تهیه نان ،قیمت ماکارونی و تخم مرغ و
مرغو...امیدوارمدولتهرچهزودترشرایطی
فراهم کند که هم خودش و هم مردم از این
دغدغهها ونگرانیها آسوده شوند و به کار و
تالش و تولید بپردازیم تا بتوانیم از این دایره
بستهمشکالتخارجشویموراهحلیاساسی
برای آنها پیدا کنیم.
•• یک تصویری هم از در صف ایستادن
نمایندگان و وزیران برای نان وروغن و...
منتشر کنید.
•• خودم که بازنشسته هستم با پنج میلیون
دریافتی حاال پسر 28سالهام که مهندس
شیمی هستش کار دولتی پیدا نکرد و شغل
آزاد داره مجرده و موفق بوده بهش بگم بابا
خارج نرو حسابت کار نکنه ماشین نگیر چون
به پای من نوشته میشه و من میشم دهک
باال ،یارانهمنقطعمیشهشایدمیخوانبعد
از یه عمر با عزت زندگی کردن حاال دستمون
رو به طرف بچه مون دراز کنیم!
•• مــن مــیخ ــوام بــدونــم ایـــن دوســتــان
روزنامه خراسان به تیترهایی که میزنن
خودشون اعتقادی دارن؟ فقط یک نمونه
اش اوج گیری بــرخــورد بــا متخلفان در
بــازار .دوســتــان! خودتون هم میدونین
که این کارها راه به جایی نمیبره آخر سر
بــازار راه خودشو م ـیره قیمتا هم سر به
فلک میکشه .دوستان شما کجا زندگی
میکنین؟ درآمدتون در ماه چقدره؟.. .
••امیدوارم وقتی دارم واسه بچهام تعریف
میکنم که یه روزی دم ساندویچیا همیشه
بسته بسته نون باگت گذاشته بودن و کسی
نمیدزدیدشون ،حرفمو باور کنه.
•• نانواییها دیگه چرا این قدر شلوغ شده؟
یا نان پخت نمیکنن یا خیلی محدود به
چند نفر نان میدن که مثال فعال هستن!
•• بــرای وام به بانک رجــوع کــردم در جواب
گفتند که خبری نیست ! آقای رئیسی برادر،
چراازوامووعدهتسهیالتسخنمیگوییکه
اعتبار و وجود نداره ؟ وعده توخالی و بی مورد
چرا؟ یک بازنشسته بی تقصیر!
•• لطفادیگهمردمروبازباصفسبدکاالتحقیر
نکنید،که مضحکه خاص و عام بشیم دعوا سر
چند تا نون کمه که سبد کاال هم اضافه شد.
•• مسئوالن انتظار دارن همین طور که مردم،
گوشتومرغروتحریمکردندباخودشونقرار
بذارن کهیه چند وقت به صاحبخونهها اجاره
ندید تا خونهشون بگنده!
•• احتکار کاالها با طمع گــران فروشی،
پا گذاشتن بر فضایل اخالقی و انسانی
است بعضی مغازه داران چطور وجدان
شان قبول میکند به رغم موجود بودن
اقالم ،احتکار کاال کنند و مردم را برای تهیه
نیازهای اولیه زندگی شان بدوانند این
افراد مستحق مجازات هستند.

