ج تروریستها
سردار پاکپور :در صورت عدم اخرا 
از شمال عراق ،پایگاههای آنهارا منهدم میکنیم

برای مهدی طارمی که
حاال قلب پورتو برای او میتپد

صفحه 6

جواهر
بیهمتا

خطونشان
برایتروریستها

صفحه 2
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تدبیر انگلیسی

تیترهای امروز
رهبر انقالب در حکمی دکتر پیمان جبلی را
به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب کردند

جامجم
جبلی

بررسی اولویتهای رسانه ملی در دوره جدید

صفحه 8

اولین گام برای توقف رشد تورم تغییر نقش بانکها
مبتنی بر توسعه مدلهای تأمین مالی مردمی است

مهار تورم با
هدایت نقدینگی
صفحه 3

رویترز :آمریکا در حال فشار به چین برای
جلوگیری از خرید نفت ایران است
پکن :با تحریم ایران قاطعانه مخالفیم

آمریکا بازهم
پشت دیوارچین
صفحه 2

۲۷۲

تعداد کل قربانیان  120160نفر

طی  24ساعت  ۲۷۲نفر از هموطنان
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

انتشار تصاویر زد و خورد شدید
مردم انگلیس بر سر سوخت
جلوه ملموسی از ناکارآمدی
دولت جانسون را نشان داد

بحران سوخت در انگلیس
دیروز در حالی وارد هفته دوم شد
که بوریس جانسون سهشنبه مدعی
پایان یافتن این بحران شده بود

صفحه 4

نگاه

ایران دیگر به برجام
وابسته نیست آقای بورل!

[ محمدحسین مهدویزادگان ]
مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی
اخی��را به نکات قابل تأملی درباره مذاکرات وین
و سرنوش��ت توافق هستهای اش��اره کرده است.
«جوزپ بورل» در این باره میگوید:
«موضوع ،اعمال فش��ار [علیه ایران] نیس��ت.
فکر میکنم موضوع متقاعد کردن آنهاس��ت که
به یک توافق نیاز دارند .اقتصاد و جامعه ایران هم
در وضعیت بدی قرار دارد .آنها هزینه گزافی برای
مسدود شدن ظرفیتشان در تامین نفت میپردازند.
آنها برای ازسرگیری فعالیت اقتصادی به یک توافق
نیاز دارند .تنها راه رسیدن به این توافق ،بازگشت
به میز مذاکره اس��ت» .بهتر است آقای بورل بداند
اتفاقا مشکل کشور ما طی  8سال گذشته ،همین
«احساس نیاز مطلق به برجام» و در نتیجه ،اعتماد
کاذب به بانیان آمریکایی و اروپایی این پروسه بود.
قطعا بورل به وضوح میداند در فاصله  ۳ماه تا انعقاد
توافق هستهای با ایران (تیرماه « ،)94وندی شرمن»
مذاکرهکننده ارشد آمریکایی از ورود میلیاردها دالر
توآمد ش��رکتهای خصوصی و
پول به ایران و رف 
دولتی مختلف دنیا به ایران در دوران «پسابرجام»
خبر داد اما پس از اجرایی ش��دن توافق هستهای،
همین مقامات دولت اوباما به این شرکتها هشدار
دادند در عین رفع تحریمهای ضدایرانی ،تضمینی
درب��اره حفظ برجام در آینده وج��ود ندارد! آنها از
شرکتهای مختلف دنیا خواستند در تصمیم خود
مبنی بر هرگونه س��رمایهگذاری در ایران ،ریسک
سرمایه خود را نیز مدنظر قرار دهند! پس از این اقدام
غیرقانونی وزارتخانههای خزان هداری و خارجه آمریکا،
ایران به کمیته مشترک برجام نسبت به نقض ماده
 29توافق هستهای توسط واشنگتن شکایت کرد.
ادامه در صفحه 6

صفحه 7

پیششرطهای موفقیت در ساخت یکمیلیون مسکن
میثم مهرپور* :یکی از شعارها
یادداشت
و وعدهه��ای اقتص��ادی دولت
س��یزدهم  -چه قبل از برگ��زاری انتخابات ،چه حین
رقابتهای انتخاباتی و چه بعد از روی کار آمدن دولت-
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است .اگر چه
موضوع مسکن و نقش دولت در تامین مسکن مورد نیاز
شهروندان ،از اسناد باالدستی کشور بوده و هیچ شکی در
رسالت دولت در این موضوع وجود ندارد اما این مساله
طبیعتا به معنای حضور مستقیم و صفر تا صدی دولت
در ساخت و تولید مسکن نیست .با این حال با توجه به
شرایط امروز اقتصاد ایران ،نقدینگی موجود در اقتصاد،
توانمندیهای بخش خصوصی فعال در حوزه مسکن،
ظرفیتهای دولت و ...در این ایام س��واالتی از س��وی
مردم و کارشناس��ان درباره امکان اجرای این طرح در
کنار ابهامات و تاثیرات اجرای آن بر قیمت مسکن و...
مطرح شده است .برای پاسخ به این سواالت توجه به
نکاتی در اجرای این طرح الزم است.
 -1با توجه به افزایش هزینههای ساخت مسکن از جمله
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار
طی سالهای اخیر ،هزینههای ساخت یک متر واحد
مسکونی -حتی با توجه به کاهش هزینهها در صورت
انبوهس��ازی -و با لحاظ حمایتهای دولتی در تامین
مصالح ساختمانی ،قطعا رقمی کمتر از  3تا  4میلیون

تومان نبوده و حتی با فرض قرار گرفتن زمین رایگان
دولتی در اختیار سازندگان ،هزینه تمام شده یک واحد
 75متری ،کمتر از  300میلیون تومان نخواهد بود که
تامین این منابع از س��وی دولت و نظام بانکی طبیعتا
منجر به خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور شده
و به رغم ساخت میلیونها واحد مسکونی ،تبعاتی برای
کشور به همراه خواهد داشت .اگر چه تجربه سالهای
گذشته و اجرای طرح مسکن مهر نشان میدهد افزایش
پایهپولیایجادشدهبهبهانهساختمسکنطبیعتاتبعات
کمتری از پایه پولی ایجادشده به دلیل خلق اعتبار برای
تامین فعالیتهای سفتهبازانه دارد.
 -2در روزهای اخیر رئیس بنیاد مس��کن اعالم کرد
چیزی حدود  40درصد از یک میلیون واحد مسکونی
ساخته شده در کشور در روستاها و شهرهای کوچک
خواهد بود .اگر هدف اجرای این طرح را کاهش قیمت
مسکن -یا عدم افزایش آن -به واسطه افزایش عرضه
مس��کن بدانیم س��هم  40درصدی مسکن روستایی
نهتنها بسیار زیاد است بلکه عمال واحدهای روستایی
ساختهش��ده به معنای تولید مس��کن جدید نبوده و
ماهیت بهس��ازی خواهند داش��ت ضمن اینکه عمال
میزان تقاضای مسکن در شهرها بویژه شهرهای بزرگ
قابل قیاس با میزان تقاضای مسکن روستایی نبوده و
عمال معضلی تحت عنوان کمبود عرضه مس��کن در

روستاها وجود ندارد .بلکه عمده مساله در این منطق،
بهسازی خانههای روس��تایی است .مساله دیگر این
است که ممکن است بسیاری از مسکنهای روستایی
ساختهشده ،خانه اول افراد نبوده و بسیاری از ساکنان
شهرهای بزرگ با استفاده از تسهیالت و منابع بانکی
قصد ساخت یا بهسازی خانههایی را داشته باشند که
عمالدر حالحاضر مقیمآن منطقهنیستند.طبیعتااین
موضوع جزو اهداف مطرحشده دولت نبوده و نقشی در
افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز بازار نخواهد داشت.
 -3ساخت این یک میلیون واحد مسکونی از  ۲حالت
خارج نخواهد بود؛ یا سیاس��تهای ساخت بر مبنای
تحریک تولید مسکن بر اساس سیاستهای تشویقی
از جمله افزایش تس��هیالت بانکی و تسهیل در صدور
توس��از ب��وده و دولت صرفا به دنبال
مجوزهای ساخ 
حمایت از مردم و بخش خصوصی در راس��تای تحقق
نهضت جهش تولید مسکن خواهد بود یا طرحی شبیه
مسکن مهر در راستای تولید مسکن ارزان (با در اختیار
گذاشتن زمین دولتی و رایگان) مورد توجه خواهد بود.
درباره حالت دوم که به نظر میرسد بیشتر مورد تاکید
مقامات دولتی است ،باید توجه داشت طبیعتا میزان
زمین دولتی -رایگان -در نقاط توسعهیافته شهری نه
تنها مقدار زیادی نبوده بلکه در صورت وجود نیز ،به دلیل
ارزش قیمتی باالی آن عمال نمیتواند تحت عنوان زمین

رایگان مورد استفاده قرار گیرد .از طرفی تداوم ساخت
مس��کن در اطراف شهرهای بزرگ بدون بررسی سایر
شرایط از جمله تناسب ساخت این واحد با متقاضیان
واقعی برای زندگی در آن مناطق ،موضوعی اس��ت که
باید حتما مورد بررسی قرار گیرد تا واحدهای مسکونی
تولیدش��ده در این طرح تبدیل به واحدهای خالی یا
خریداریشده برای سرمایهگذاری در آینده نشود .در
واقع محوریت میزان تولید و مکان جغرافیایی ساخت
مسکن ،باید براساس تقاضای مسکن در آن مناطق و
نه وجود یا عدم وجود زمین رایگان طرحریزی شود.
 -4بهترین روش برای تحقق ساخت یک میلیون واحد
مسکونی در سال ،این است که دولت ساخت واحدهای
مسکونی را به  ۲بخش تقسیم کند :بخش اول ساخت
مسکن در مناطق محروم؛ به نحوی که دولت مستقیم
در این بخش وارد ش��ده و برای خانوارهایی که در این
مناطق زندگی میکنند اما مسکنی ندارند ،مسکنسازی
کند ،روشی که قطعا ساخت مسکن هم متناسب با نیاز
ساکنان آن مناطق بوده و هم عمال اقدامی در راستای
محرومیتزدایی به شمار میرود .دولت با این کار صرفا
برای س��اکنان مناطقی ک��ه در حال حاضر نیز مقیم
این مناطق هس��تند اما خانه ندارند یا از داشتن خانه
مناسب محرومند ،با امکانات و حمایتهای دولتی خانه
میسازد .بخش دوم اما ساخت مسکن در مناطق شهری

یا غیرمحروم است .دولت در اینجا نباید حضور مستقیم
داشته باشد بلکه باید صرفا با رفع موانع موجود در صدور
مجوزهای ساختوساز در کنار کاهش بروکراسیهای
موجود و حمایت از بخش خصوصی ،به دنبال تشویق
این بخش برای حضور در نهضت جهش تولید مسکن
در کش��ور باشد ،چرا که بخش مس��کن را میتوان از
معدود بخشهای اقتصاد ایران دانس��ت که در صورت
وجود شرایط و فضای مناسب ،بخش خصوصی موجود
در کشور قادر به تامین  ۱۰۰درصدی نیاز کشور است.
 -5نکته پایانی درباره طرح ساخت یک میلیون مسکن
در سال این است که حتی اگر به دالیلی اهداف این طرح
محقق نشده و واحدهای ساختهشده نتوانند متقاضیان
واقعی مسکن را پوشش دهند ،اجرای این طرح منجر
به افزایش اشتغال ،رشد اقتصادی و تولید خواهد شد،
چرا که مسکن و صنایع وابسته به آن میتواند نقش 20
درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
عالوه بر آن ،اصوال خلق نقدینگی بدون پشتوانه به خلق
اعتباری گفته میشود که پول خلقشده بدون پشتوانه
باشد؛ در حالی که به ازای منابع بانکی تخصیصیافته
به طرح جهش تولید مسکن ،میلیونها واحد مسکونی
ساختهشده و طبیعتا بسیاری از صنایع وابسته با افزایش
تولید مواجه خواهند شد.
* کارشناس ارشد اقتصاد

