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سازوکار اجرای طرح مسکن ملی در شهرهای جدید
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قضیه گوجه فرنگی های مرجوعی چه بود؟

***
انهدام باند شرکت کاغذی فروش خودرو در کرمان

ســال ۹۹ به نیمه راه رســید. در ایــن دوره، 
فشارهای بین المللی و تحریم های سنگین آمریکا از 
یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب وکارها 
و بنگاه های اقتصادی از طرف دیگر، کلکســیونی از 
مشــکالت اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را 

برای کشور فراهم آورده است.
در حال حاضر تعطیلی یــک به یک بنگاه های 
تولیــدی و صنعتی و افول در مــراودات تجاری و 
اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت 
و بازنگشــتن دالرهای نفتی به خزانه دولت، کشور 
را به مرز  چالشــی ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته 

سوق داده است.

در بهار امســال رشد اقتصادی منفی 3/5 اعالم 
شد؛ همه این ها در شــرایطی است که ما چندین 
ســال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری 
که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت 
به قیمت های ثابت به طور مداوم منفی بوده اســت. 
همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید 

کاال و خدمات پیدا کنند.
در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست 
موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار 
ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می توان از آن 
اســتفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و 
ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک 

نــرخ ارز به قیمت کاال و خدمات در ایران عددهای 
بسیار باالتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ 
چراکــه ارز با هــدف تورم مورد سواســتفاده قرار 
می گیرد. همین موضوع سبب می شود در دوره هایی 
که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کاالهایی 
که به نوعی به نرخ ارز وابسته اند، جهش شدید پیدا 
کند. کاالهای خوراکی برخالف ظاهر، داخلی است 
و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه 
بســیار وابسته به قیمت های جهانی و نرخ ارز شده 
اســت و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و 

روش های سیاست گذاری تورمی است.
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براســاس طرح اقدام ملی مســکن، قرار است 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث شود که 
نیمی از این واحدها یعنی بالغ بر 2۰۰ هزار واحد 

مسکونی در شهرهای جدید ساخته خواهد شد. 
در این راستا دولت چند هدف را از اجرای طرح 
اقدام ملی مســکن تعریف کرده است. با توجه به 
کاهش عرضه مســکن در ســال های اخیر توسط 
بخش خصوصی، هدف اول این اســت که جریان 
مســتمر و پایداری برای تولید و عرضه مســکن 

فراهم شود.
از ســوی دیگر با توجه بــه اینکه قیمت زمین 
به ویژه در کالنشــهرها بخش عمــده ای از هزینه 
مســکن را به خود اختصاص می دهد، دولت با در 
اختیار گذاشتن زمین، سعی دارد که قیمت زمین 
را برای اقشار میانی و بعضا اقشار کم درآمد کنترل 
کند. همچنین دولت درصدد است تا با انبوه سازی، 
هزینه های ســاخت را تحت کنتــرل دربیاورد تا 
دسترســی اقشــار نیازمند به مســکن تاحدودی 

تسهیل شود.
باتوجــه به اینکه فعال شــدن بخش مســکن 
فعالیــت بخش های اقتصادی متعددی را به دنبال 
دارد، هدف سوم دولت از اجرای طرح مسکن ملی 
کمک به ایجاد اشتغال در کشور است. هدف چهارم 
نیز هدایت نقدینگی های سرگردان و سرمایه های 

خرد به یک بخش مولد اقتصادی است.
در ایــن میان بــه دلیل اینکه در کالنشــهرها 
دولت زمین کافی برای اجرای طرح مســکن ملی 
در اختیار ندارد، در شــهرهای جدید مســئولیت 
بیشــتری برای اجــرای این طرح پذیرفته شــده 
است. براین اساس شرکت عمران شهرهای جدید 
دو مــدل را برای اجرای طرح مســکن ملی پیش 
بینــی کرده اســت. در مدل اول پیمانــکاران در 
قالب نظام فنی و اجرایی کشــور انتخاب و اجرای 
پروژه ها با مشــارکت پیمانکاران شروع می شود و 
ســپس متقاضیان واجد شرایط از لحاظ تخصیص 
واحدها و تامین مالی، به پروژه ها وصل می شــوند. 
مدل دیگر مربوط به بحث کارگزاری اســت. یعنی 
دولت بــرای اینکه کمتر درگیــر جزئیات اجرای 

طرح مسکن ملی شــود و عمدتا مدیریت کالن را 
برعهده بگیرد، در برخی از اســتان ها با مشارکت 
مجموعه پیمانکاران و انجمن های انبوه سازان اقدام 

به پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن می کند.
مزیت تولید مسکن در مجموعه شهرهای جدید 
چه در قالب پروژه های مشارکتی و یا حتی توسط 
بخش خصوصی، این است که جامعه مخاطب این 
واحدها جزو اقشار میانی اجتماع هستند. یعنی در 
شــهرهای جدید، مسکن لوکس به آن معنا وجود 
ندارد و نقطه اصابت این واحدها اقشــار متوســط 
اجتماعی خواهند بود که دسترسی آنها به مسکن 
مختل شــده اســت. با این نگاه، مدل مشارکت با 
بخش خصوصی نیز با هدف توسعه عرضه مسکن 
از ســال های قبل در شهرهای جدید اجرایی شده 
است. در مدل مشارکت با بخش خصوصی، دولت 
عمومــا هزینه زمین و پروانه ســاختمانی و بخش 
خصوصی نیــز هزینه ســاخت را تامین می کند. 
درنهایت بخش خصوصی متناســب با آورده خود، 
از پروژه های ســاخته شده ســهم می برد. در عین 
حال در این فرآیند، ســه هدف دولت یعنی ایجاد 
جریان مستمر برای عرضه مسکن، اشتغال زایی و 
همچنین بهره مندی اقشار میانی از عرضه مسکن 

محقق می شود. 
اما بدیهی اســت که صرفا ساخت مسکن کافی 
نیست و برای افزایش جذابیت سکونت در شهرهای 
جدید باید امکانات و خدمات مورد نیاز ساکنان در 

این مناطق فراهم شود. از همین رو اولویت اساسی 
شــرکت عمران شهرهای جدید تسهیل دسترسی 
بین شهرهای جدید و کالنشهرها یا شهرهای مادر 
آنهــا به خصوص با تاکید بــر حمل و نقل ریلی یا 
مترو اســت. چرا که تامین حمل و نقل مناســب 
نقش اساسی در توفیق و جمعیت پذیری شهرهای 

جدید دارد. 
درواقــع یکــی از عوامــل گرانی مســکن در 
کالنشهرها ناشی از تمرکز جمعیت در این شهرها 
به دلیل ضعف سیستم حمل و نقل حومه ای است. 
این در حالی اســت که اگر سیســتم حمل و نقل 
مناسبی ایجاد و دسترسی مردم به شهرهای مادر 
بــه منظور رفــت و آمد به محــل کار، انجام امور 
ضروری و... تســهیل شــود، آنها تمایلی نخواهند 
داشــت که دردســرهای حمل و نقل شخصی از 
جمله صــرف هزینه گزاف و ترافیــک را به جان 
بخرند و یا هزینه های کالنی را برای تامین مسکن 
خود در قالب اجاره و تملک در کالنشهرها متحمل 
شــوند. درصورت تامین سیســتم حمــل و نقل 
مناسب، مردم حتی سکونت در مناطق حومه ای را 
به لحاظ برخورداری از آب و هوای مطلوب ترجیح 

می دهند. 
اولویت دوم شــرکت عمران شــهرهای جدید، 
ارتقای کیفیــت زندگی در این شــهرها با تامین 
خدمات موردنیاز در حوزه های مختلف اســت. در 
عیــن حال به لحــاظ اینکه شــهرهای جدید، در 
مدت زمان کوتاهی ایجاد می شوند، این نقد وجود 
دارد که در این شــهرها اجتماعات باهویتی شکل 
نمی گیرند. بنابراین هویت و اجتماع سازی اولویت 
ســوم شرکت عمران شهرهای جدید است که این 
هدف را از طریق تامین زیرســاخت های اجتماعی 
از قبیل فضاهــای فرهنگی، مذهبی، ورزشــی و 
همچنیــن برگــزاری جشــنواره ها و رویدادهای 
مختلف به منظور دیدار، آشنایی، شناخت و تعامل 
بیشتر ساکنان شــهرهای جدید با یکدیگر دنبال 

می کند.
*مدیرعاملشرکتعمران
شهرهایجدید

رئیــس اتحادیــه ملی محصوالت کشــاورزی 
درخصوص گوجــه فرنگی هــای مرجوعی از مرز 

عراق توضیحاتی ارائه داد.
ســیدرضا نورانــی در گفت وگو با ایســنا در 
پاســخ به اینکه گفته می شــود گوجه فرنگی های 
صادراتی ایران به عراق به علت اشــباع بازارهای 
این کشــور از گوجه فرنگی ایران در مرز مرجوع و 
در نهایت فاسد شــده اند و آیا این موضوع صحت 
دارد یا خیر؟ گفت: مقداری گوجه فرنگی به دلیل 
کیفیت پایین)سرمازدگی و باران خوردگی( و عدم 

بسته بندی مرجوع شده است.
وی اضافه کرد: هیچ بازاری اشباع نشده و صرفا 
ســازمان حفظ نباتات و قرنطینه ای کشــور عراق 
پس از بررســی،  بارهای گوجه فرنگی را برگشت 

داده است.
رئیــس اتحادیــه ملی محصوالت کشــاورزی 

ایران در پاســخ به ســوال دیگری مبنی براینکه 
آیــا در صــادرات محصوالت کشــاورزی نظارتی 
صــورت نمی گیرد تا محصوالت بــا کیفیت تری 
صــادر شــود و مرجوع نشــود،  گفت: ســازمان 
توســعه تجارت و مســئولین جهاد کشــاورزی 
باید نظارت کافی بر محصوالت صادراتی کشــور 
داشته باشــند، زیرا محصوالت صادراتی با پرچم 
ایران به کشــورهای دیگر می رود و اعتبار کشور 
است. اما متاسفانه هیچ نظارتی در این بین وجود 
ندارد و برخی افراد برای پر کردن جیب هایشــان 
اعتبار صادرات را زیر ســوال می برند؛ در حالی که 
صادرات باید برنامه ریزی شده باشد و برندسازی 
 و بســته بندی مناســب نیــز حــرف اول را در 

صادرات می زند.
نورانی افزود: صادرکنندگانی که شناسنامه دار 
هستند عقب نشسته اند و کسانی که هیچ اطالعات 

صادراتی ندارند وارد کار شــده اند. به عبارت دیگر 
هرکس وارد جرگه صادرات شده و با این اقدامات 
هم خودشــان را از بین می برند و هم محصوالت 

ایرانی را بی کیفیت جلوه می دهند.
وی در پایان با اشــاره به اینکه صادرات از ریل 
خارج شده است، گفت: این اتفاق جدیدی نیست 
و در سال های قبل نیز برای سیب درختی،  پیاز و 
سیب زمینی نیز تکرار شد. صادرات باید به وسیله 
تشکل های صادراتی صورت بگیرند و آنها بایستی 
نظارت داشــته باشــند. هرکس کــه صرفا کارت 
بازرگانــی دارد که صادر کننده نیســت. صادرات 

چارچوب مشخص خود را دارد.
روزهای گذشــته ویدیویــی در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان می داد چندین کامیون حامل 
گوجه فرنگی کشاورزان ایرانی از مرز عراق مرجوع 

و در نهایت فاسد شده اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان از 
انهدام باند یک شرکت کاغذی فروش خودرو لیزینگی 
و دستگیری ۴ نفر خبر داد. سرهنگ »یداله حسن پور« 
در تشریح جزییات این خبر گفت: ماموران اداره مبارزه 
بــا جعل و کالهبرداری پلیــس آگاهی با رصد جراید 
و مطبوعات محلی به یک مورد تســهیالت لیزینگی 
خودرو برخورد کردند. وی افزود: کارآگاهان این پلیس 

با بررســی بیشتر متوجه شــدند عده ای با ایجاد این 
شرکت کاغذی قصد فریب و کالهبرداری از شهروندان 
را دارند که موضوع را در دســتور کار قرار داده و طی 
تحقیقاتی موفق شــدند به شکل پیش دستانه در این 
رابطه ۴ نفر را شناسایی و دستگیر کنند. حسن پور بیان 
کرد: با دســتگیری این متهمان مشخص شد آنان با 
ایجاد شرکت کاغذی و انتشار گسترده آگهی در فضای 

مجازی و شــبکه های اجتماعی و جراید و مطبوعات 
محلی با عنوان تجاری )جهان خودرو( اقدام به فروش 
خودروهــای تولید داخل و خارج بــا قیمت پایین و 
شرایط اقساطی به صورت لیزینگ به مبلغ ۱۰ میلیارد 
ریال کرده اند. این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: در 
این رابطه تاکنون ۸ نفر شاکی به پلیس آگاهی مراجعه 
کرده و رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار دارد.
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دولت آنقدر که با آقای الریجانی ارتباط 
داشت، با اصالح طلبان ارتباط نداشت
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گزینهجدید،جایگزینانتقالپایتخت:

نوسازی بافت فرسوده بهتر از تهران ُزدایی
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اگرچه گزینه جدیدی برای جابه جایی پایتخت 
مطرح می کند، اما هزینه های نوسازی تهران را از انتقال پایتخت کمتر می داند.در فاصله سال های ۹۶ تا کنون که 
زلزله تهران با منشأ گسل شهریار در ساعات آخر شب 2۹ آذر ۹۶، بسیاری از مردم را آواره خیابان ها کرد تا هفته 
قبل که این بار گسل شمال شرق تهران در دماوند، سبب لرزاندن پایتخت شد، بارها موضوع ساماندهی یا انتقال 
پایتخت و همچنین نوسازی بافت های فرسوده مطرح شده است. مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی متعدد 
و رسمی و وابسته به نهادهای حاکمیتی نیز تا کنون گزارش های مختلفی درباره امکان یا عدم امکان جابه جایی 
پایتخت و مرکز اداری-سیاســی کشور منتشر کرده اند که بعضا با موافقت یا مخالفت همراه بوده یا راهکارهایی 

برای بهینه سازی کیفیت زندگی در تهران مطرح شده است.
دستورروحانیبهوزیرراهبرایانتقالپایتخت

با این حال، آنچه بیش از همه در روزهای اخیر خبرســاز شــد و گزینه جابه جایی پایتخت را بار دیگر بر سر 
زبان ها انداخت، نامه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( به رئیس جمهور مبنی بر توانایی این نهاد عمرانی برای 

انتقال پایتخت به...

»بایدن«بهشکلپایدارپیشتازاست

آمریکا در انتظار مناظره دوم

معاوناولرئیسجمهوری:

گزارش هزینه کرد یک میلیارد یورو برای کرونا
 اعالم می شود

مدیرعامل گروه توسعه ملی ضمن گرامیداشت روز ملی صادرات، مطرح کرد:

توسعه صادرات، موتور محرکه جهش تولید
مدیرعامــل  تجریشــی،  امیرتقی خــان 
شرکت ســرمایه گذاری گروه توسعه ملی به 
مناسبت 2۹ مهر، ضمن تقدیر از تالشگران 
عرصه صادرات که در این شــرایط دشــوار 
نهایت همت خود را برای توســعه کشور به 
کار می برند، صادرات را تنها مســیر موفق 
برای توسعه اقتصادی کشــور در بازارهای 

جهانی دانست.
وی در ادامه با اشــاره به تالش بی وقفه 
بدنه اقتصاد و تجارت کشــور برای عبور از 
شرایط اقتصادی دشوار، افزود: با عنایت به 

نقش جهش تولید در شــکوفایی اقتصادی، بی تردید صادرات به عنوان موتور 
محرکه اقتصاد و رمز بقای کشــورها در بازارهای جهانی، نقش آفرین است که 
رشــد اقتصادی و افزایش توان رقابت پذیــری را در عرصه های بین المللی به 

دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل گروه توســعه ملی ضمن یادآوری 
فرامیــن رهبر فرزانه انقالب اســالمی پیرامون 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و برونگرایی 
اقتصاد با محوریت توســعه صــادرات غیرنفتی، 
گروه توســعه ملی را از پرچمــداران این حوزه 
دانست و با اشاره به ۱۰ شرکت فعال این خانواده 
بزرگ در حوزه صادرات شامل صنایع مختلف از 
پتروشیمی، شوینده  فرآورده های  جمله صنعت 
و ســیمان، از همت و کوشش این سرداران خط 
مقــدم جنگ بزرگ اقتصادی و تحریم، تشــکر 

ویژه کرد.
تجریشی در پایان با اشــاره به صادرات صنایع گروه به بیش از 25 کشور 
دنیــا، ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه را از تهدیدات اصلی صادرات امروز 
کشــور دانست و اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک با تعامل ویژه و 

هم افزایی میان شرکت ها این مشکالت بهبود یابد.

سخنگوی وزارت خارجه در گفت وگو با اسپوتنیک تاکید کرد

شراکت راهبردی دفاعی – نظامی ایران و روسیه 
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به بهانه بازدید اعضای فراکسیون محرومیت زدایی و گروه های جهادی مجلس از حاشیه شهر مشهد
شهرداری مشهد بزرگترین و مهم ترین پروژه ساماندهی حاشیه نشینی در ایران را کلید زد

ساماندهی حاشیه کالنشهر مشهد، با بیش از یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر جمعیت 
که وســعت و جمعیت آن حتی از چند استان کشور بیشتر است به تنهایی از عهده 
هیچ ســازمان، دستگاه و ارگانی برنمی آید. ساماندهی حاشیه شهری با این وسعت و 
جمعیت که به لحاظ مشکالت اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی و امنیتی یکی 
از دغدغه های مسئوالن ارشد نظام به ویژه مقام معظم رهبری است جز با استفاده از 

ظرفیت تمامی دستگاه ها در تمامی سطوح ملی، استانی و شهری امکان پذیر نیست.

وجــود بافت های فرســوده و ناکارآمد، مقــاوم نبودن ســاختمان ها، کم عرض 
بودن معابر، کمبود فضای ســبز، فضاهای فرهنگی و ورزشــی و... در کنار معضالت 
اجتماعی و اقتصادی بخشــی از مشکالت حاشیه شهر مشهد است که مدیریت همه 
 ابعاد آن با توجه به وســعت و جمعیت باالی ساکن، از عهده مدیریت شهری مشهد 

خارج است.
ادامهدرصفحه6

مردم در تعطیالت سفر نروند

رکوردشکنی دوباره کرونا با ۵۶۱۶ بیمار جدید

ان
یز

/م
ان

وی
یما

رح
ه 

طم
 فا

س:
عک


