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رشد بدهی های دولت نه تنها ادامه دارد بلکه به استقراض از چین و روسیه رسیده است

دردسرهای بدهکاری

اقدام ملی مسکن و طرح یک سؤال غلط!

شرق: بدهی های سنگین روی دست دولت در حالی گزارش می شود که حاال مقامات ایرانی به استقراض از چین و روسیه روی آورده اند. چندی پیش 
ســازمان برنامه و بودجه گزارش داد ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی برای پرداخت اصل و ســود اوراق قرضه روی دست دولت مانده و به جز این، 
دولت گذشــته نزدیک به ۶۰ میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. بنا بر گفته مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه 
ملی درخواست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ادامه دارد. عالوه بر آن دولت بدهی سنگینی به بانک ها داشته و بانک مرکزی به تازگی گزارش 
داده که بدهی دولت به بانک ها رو به افزایش اســت و تا تابســتان ۹۹ دولت نزدیک به ۹ میلیارد دالر بدهی خارجی داشــته است. به نظر می رسد 
استقراض از دولت های خارجی مانند چین و روسیه ادامه دارد و دولت از خطوط اعتباری پنج میلیارد دالری روسیه و ۱۵٫۳ میلیارد یوانی چین خبر 
داده اســت. این در شرایطی است که مسعود میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفته است تمام هزینه های سنگین دولت گذشته منجر به 
توسعه نشده و میانگین رشد اقتصادی در سال های دولت یازدهم و دوازدهم صفر بوده و این نگرانی وجود دارد که استقراض از کشورهای خارجی 

دوباره همان نتیجه را داشته باشد.

رشد تصاعدی بدهی دولت به بانک ها
اخیرا بانک  مرکزی گزارش جدیدی منتشــر کرد که نشــان می داد میزان بدهی 
دولت در اســفند ۱۴۰۰ به بانک مرکزی ۱۹٫۶درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و 
به بیش از ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدتر اینکه در همین تاریخ، بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی نیز با افزایش ۲۴٫۹درصدی همراه شــده و به بیش از ۱۴۶ 
هزار میلیارد تومان رسیده اســت. هم زمان صدای اعتراض رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و رئیس هیئت عامل صندوق توســعه ملی هم از وضعیت مالی فعلی 
دولت بلند شده اســت. به گزارش مهر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه دولت رئیســی، با اشاره به تعهدات سنگین دولت قبل برای کشور گفته: 

« به  جز افزایش شدید بدهی دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به 
۶۰ میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی هزینه شد؛ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل 
و سود اوراق باید پرداخت شود؛ بیش از ۲,۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه 
شد. نتیجه این هزینه ها رسیدن میزان سرمایه گذاری به رقم منفی ۴,۶ درصد است 

که حتی به  اندازه استهالک سرمایه هم نیست».
دست بردن به صندوق توسعه ملی

در ســوی دیگر مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در 
۲۷ اردیبهشــت امســال و در همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» 
از فشــار بودجه ای که در سال ها بر صندوق وجود داشــته و منابعی که دولت ها 

جز ایران، شاید هیچ کشوری! 

گرفته اند انتقاد کرده و گفته اســت: «وقتی اواخر ســال می شــود، حداقل سه ماه 
بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسی می کنند، اما نهایت آنچه در دستور 
کار قرار می گیرد، با کســری مواجه اســت و برای تأمین آن سراغ صندوق توسعه 
ملی می روند. مشخص نیســت در این سه ماهی که می گویند شب و روز بودجه را 
بررســی می کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد می کنند، چه اتفاقی افتاده است». 
او همچنین به درخواست مالی دولت تازه نفس رئیسی اشاره کرده و پرسیده «چرا 
باید بودجه طوری باشــد که هنوز ســه ماه از سال نگذشته وزیری باید به من نامه 
بزند که ۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید؛ 

درحالی که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند».
بدهی خارجی ایران چقدر است؟

در چنین وضعیتی بدهی خارجی دولت هم برخالف آنچه برخی ادعا می کنند، 
صفر نیســت. بدهــی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شــده در نتیجه گشــایش 
اعتبار اســنادی تســهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر ســازمان ها و نهادهای 
بین المللــی، همچنین تأمین مالی پروژه هــا از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و 
اوراق قرضه بین المللی را در بــر می گیرد. گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای 
اقتصادی تا پایان مرداد سال ۹۹ نشان می دهد که میزان بدهی های خارجی کشور 
در پایان این تاریخ به رقم هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون دالر رسیده است. البته چند 
ماه پس از انتشــار این گزارش بانک  مرکزی ایران، «واحد اطالعات اکونومیســت» 
در به روز رســانی گزارش اعتبارســنجی ریســک اقتصادی ایران به بررسی آخرین 
وضعیت ریســک اقتصاد ایــران و دورنمای آن در چهار ســال آینــده پرداخت و 
پیش بینی کرد که با وجود محدودیت دسترسی ایران به استقراض خارجی در پی 
تحریم ها، احتماال بانک های دولتی یا شبه دولتی چین و روسیه خطوط اعتباری در 
اختیار ایران بگذارند. اتفاقی که حاال به نظر می رســد اولین نشانه های آن در حال 
ظهور اســت. چند هفته پیش در دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر اقتصاد روســیه، 
طرفین وضعیت پروژه های مشــترک از جمله نحوه اســتفاده از خط اعتباری پنج 
میلیارد دالری روســیه را بررســی کردند. آن طور که وزیر نفت ایران گفته روســیه 
خــط اعتباری پنج میلیارد دالری به جمهوری اســالمی اختصــاص داده که تا به 
حال نزدیک به ۵۰ درصد از آن اســتفاده شــده است. ظاهرا قرار است این خط در 
پروژه هایی در حوزه انرژی، نیروگاهی و حوزه حمل ونقل مورد استفاده قرار بگیرد. 
برای مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی خبر داده که اولین خط اعتباری به 
نیروگاه سیریک در استان هرمزگان اختصاص پیدا کرده است. طرح ساخت نیروگاه 
گازی که با ظرفیت هزار و ۴۰۰ مگاوات در شهر سیریک استان هرمزگان سال ۲۰۱۶ 
با اســتفاده از وام دولتی فدراســیون روســیه کلید خورده بود، مدتی بود به دلیل 

مسائل بوروکراتیک و فنی بین دو کشور متوقف شده بود.
وام با روش چینی ها

از ســوی دیگر نیز ظاهرا ایران برای یک پروژه، خود را بدهکار چین کرده است. 
ماجرا این است که در حالی که دولت در مضیقه شدید مالی قرار گرفته، وامی کالن 
از چیــن، به بزرگی ۱۵  میلیارد  و ۳۰۰ میلیون یوان نیز دریافت گرفته که قرار اســت 
چینی ها با محاســبه ســود آن، حدود ۲۱ میلیارد و ۸۸۱ میلیــون یوان از ایران پس 
بگیرند. در چنین شــرایطی این نگرانی وجود دارد که چینی ها مثل همیشــه عمل 
می کنند و برای پرداخت وام های بزرگ به کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، 
راهکار معروفشــان را به کار بگیرند؛ یعنی در ازای اقســاط وام هایشان، نفت، گاز، 

سنگ های معدنی و منابع خام کشور بدهکار را بگیرند.
خط اعتباری روسیه توجیه اقتصادی ندارد

محمدتقــی فیاضی، کارشــناس اقتصاد، بــه خطوط اعتبــاری و وام هایی که 
در حال حاضر دولت از چین و روســیه می گیرند، خوش بین نیســت و در گفت وگو 
با «شــرق» معتقد اســت اخبار آن، برای مردم ایران خبر خوبی نیست. به گفته او 
اگر دولت منضبط و در اجرای طرح های عمرانی خوش سابقه بود، امیدوار بودیم 
خطــوط اعتباری روســیه و چین به ایــن پروژه ها کمک کنــد و در نهایت از محل 
انتفاع پروژه، بدهی ها و وام ها هم به این کشــور بازپرداخت شــود، ولی دولت نه 
در تعریــف و نه تکمیل طرح های عمرانی ســابقه خوبی ندارد. او ادامه می دهد: 
ضمن اینکه مثال روسیه قرار است خط اعتباری برای توسعه نیروگاه های هسته ای 
در نظر بگیرد؛ در حالی که همین حاال قیمت تمام شده برق نیروگاه هسته ای بوشهر 

چندین برابر برق توانیر اســت. پس این کار از اســاس غلط است. درباره چین هم 
همه می دانند که این کشــور اصال ســابقه خوبی در پرداخت وام به سایر کشورها 
ندارد؛ به خصوص درباره کشــورهای آفریقایی یا کشــورهای اطراف خودش و هر 
کشوری نتوانست وام های چین را بازپرداخت کند، مجبور شده دارایی و اموالش را 
بدهد؛ بنابراین برای مثال بنادر یا فرودگاه هایشــان تحت تملک چین در می آید. این 
کارشــناس ادامه می دهد: ضمن اینکه بهره این وام ها هم بســیار بسیار باالست و 
حتی برخی دولتی ها می گویند پروژه هایی که چینی ها در آن اعالم هزینه می کنند، 
گاهی ۵۰ تا ۷۰ درصد باالتر از مبالغی است که شرکت های اروپایی اعالم می کنند. 
پس چینی ها هم هزینه تمام شــده پــروژه را باال می برند و هم ســود نامتعارفی 
دریافت می کنند؛ بنابراین خبر اســتفاده از خطوط اعتباری این کشــورها اصال خبر 

خوبی برای ایران نیست.
چرا دولت به استقراض خارجی افتاد؟

فیاضی شــرایط فعلی دولت و قرار گرفتن آن در شــرایطی را که مجبور شود از 
اعتبارات خارجی با بهره های باال اســتفاده کند، نتیجــه چندین دوره بی انضباطی 
مالــی می داند. او به «شــرق» می گوید: دولت ها در ۲۰ ســال اخیــر یعنی بعد از 
دولت اصالحات که منطق اقتصادی حاکم بود، الزامات جایگاه بودجه در اقتصاد 
را رعایــت نکردند و بودجه را دائما متکی به فروش نفت بســتند. پروژه هایی که 
تعریف می شد یا کسری شان به سال های بعدی منتقل می شد یا با پول نفت تسویه 
می شــد. از دوران دوم احمدی نژاد رو به شــکل دیگری از استقراض یعنی اوراق 
قرضه آوردند. در ســال های اخیر نیز منابع فروش نفت بلوکه شــد و دولت یا به 
منابع صندوق توســعه ملی متوســل شــد یا معادل ریالی درآمد نفتی را از بانک 
مرکزی گرفت. نتیجه آن نیز تورم مزمنی شــده که ســاختاری اســت و شاهد آن 
هستم. به باور این کارشناس، بودجه ما همواره به منابع ناپایداری متصل بوده که 
ممکــن بوده بر اثر حوادثی مثل تحریم کامال به خطــر بیفتد. او توضیح می دهد: 
از دوهــزارو ۷۰۰ هزار میلیاردی کــه آقای میرکاظمی می گوینــد در دولت قبلی 
هزینه شــده، مهم تر این اســت که این پول کجا و چطور هزینه شده است؟ گاهی 
هزینه ها صرف امور مولد می شود و گاهی فقط هزینه است. اگر به ترکیب مخارج 
دولت های اخیر نگاه کنیم، سهم مخارج عمرانی از بعد از دولت دوم احمدی نژاد 
و تشدید تحریم ها بسیار کم شده؛ البته چون پیش تر طرح های بزرگی تعریف شده 
بود، بدهی دولت به پیمانکاران دائما انباشــت می شــده اســت. در نهایت دولت 
سعی کرد مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند و آن را در بودجه آورد؛ یعنی کاری 
جدید توســط این پیمانکاران انجام نشد، صرفا بدهی  آنان پرداخت شد. بنابراین از 
این دوهزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، ســهم بخش عمرانی نزدیک به صفر بوده و 
کار جدیدی در کشــور انجام نشده است. سایر هزینه ها هم سال هاست محدود به 
بهداشت، امنیت و آموزش نشــده و دولت دائما در بخش هایی هزینه می کند که 

بسیار غیرمولد است و جز ایجاد نارضایتی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
هزینه تراشی دولت

فیاضی برای شــفاف کردن این موضوع بودجــه ۱۴۰۱ را تحلیل می کند: حدود 
هــزارو ۳۹۴ هزار میلیارد تومان منابع دولت در بودجه بوده که ۴۸۴ هزار میلیارد 
آن از محل فروش نفت، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی های دولتی، 
۸۶ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق و نزدیک حدود ۷۰۰ هزار میلیارد آن 
نیز از محل مالیات تأمین خواهد شــد. پیش بینی درباره نفت ممکن است محقق 
شــود، اما مشــکل نقل و انتقال این پول همچنان پابرجاست. فروش شرکت های 
دولتی هم با مشــکالتی که ســال ۹۸ پیش آمد و متضرر شــدن سهامداران، بعید 
اســت محقق شــود. فروش اوراق هم که بخشــی به بانک های تجــاری منتقل 
می شــود و تنها می ماند مالیات. او معتقد اســت برای این شــرایط دولت کاری از 
دســت کســی برنمی آید، ضمن اینکه حتی اگر اراده آن در دولت رئیســی وجود 
داشــت، نمــودش را در بودجه ۱۴۰۱ می دیدیم و از همان شــروع، بودجه ۱۴۰۱ را 
به شــکل انضباطی می بستند. فیاضی تأکید می کند: می شد تنها خدمات آموزش، 
بهداشــت و امنیت را در بودجه لحاظ کند و مابقی را کم کند، اما افزایش بیش از 
دوبرابری در برخی حوزه ها داشت. حتی میانه راه هم در حال هزینه تراشی است؛ 
مثال برای اســتخدام ۲۰ هزار روحانی آموزش وپــرورش که هزینه کمی هم ندارد، 

بودجه در نظر گرفته نشده بود اما دولت این کار را انجام می دهد.

جز ایران، مگر چند کشــور در جهان این امــکان را دارد که اگرهم امروز بخواهد، 
بتواند، میلیاردها دالر از محل فروش نفت، عالوه بر درآمدهای معمول از این محل، 
روانه خزانه اش شــود؟! به سهولت ایران شاید هیچ کشــوری! جز ایران، چند کشور 
وجود دارد که امکان تبدیل شدن به هاب انرژی جهانی را داشته باشد، امکانی که غیر 
از منفعت عظیم مالی، ضریب امنیت ملی هر کشــوری را به شدت ارتقا دهد؟ تقریبا 

هیچ کشوری، جز ایران!
چند کشور در جهان وجود دارد، جز ایران که غیر از نفت و گاز، دارای چنین منابع 
غنی معدنی و وســعت سرزمینی و موقعیت فوق اســتراتژیك و دسترسی به دریا و 
اقیانوس و... باشــد؟ تقریبا هیچ کشوری جز ایران! چند کشور با چنین پیشینه تمدنی 
و تنوع فرهنگی و آب و هوایی و انســجام ملی و جمعیت مناســب و اکثرا جوان و با 
استعداد و... را می توان در جهان سراغ گرفت؟ شاید با فاصله بسیار از سایر گزینه ها، 

جز میهن عزیزمان، ایران، هیچ کشوری! و... .
اما متأســفانه با وجود ایــن مزیت های فوق العاده، حــال و روز اقتصاد و زندگی و 

کســب وکار مردم این سرزمین اصال خوب نیست؛ تحریم های ظالمانه و ناکارآمدی و 
سوءسیاست دولت ها در چند دهه، راه های تنفس رشد و توسعه این سرزمین را تنگ 

و دشوار کرده است. وضعیتی که اگر به داد آن رسیده نشود... .
اگرچه با فشــار تحریم ها اقتصاد کشورمان از هم نمی پاشد؛ اما اجرای بسیاری از 
طرح ها و پروژه های بزرگ اقتصادی و صنعتی که مزیت و ضرورت حیاتی کشور است، 
دچار تأخیر طوالنی و بالموضوع می شود و در کنار سیاست ها و تصمیمات نادرست 
راهبردی و مهم ترین آنها شکل نگرفتن توافق برجام و ناچیز انگاشتن نابودی و اتالف 
منابع در سیاست دور زدن تحریم ها و جایگزینی تعامالت منطقه ای به جای حضور در 

زنجیره جهانی، توسعه و پیشرفت کشور متوقف و دچار عقب گرد می شویم.
اینکه روزنامه دولت تیتر درشــت می زند «تجارت ۹۰ میلیــارد دالری با دور زدن 
تحریم ها» (۱۴۰۰/۳/۲) و به نقل از رئیس سازمان توسعه تجارت می نویسد: «از صد 
میلیارد دالر تجارت خارجی در ســال گذشــته، ۹۰ درصد آن خارج از سیستم بانکی 
صورت گرفته اســت»، افتخار ندارد؛ بلکه نشــان از حجم عظیمی از منابع است که 

در این میان از بین رفته و مصروف توســعه کشور و رفاه جامعه نشده است. مانند گاز 
و برق و آب مان که حداقل یك سوم حجم آنها در مسیر انتقال و به سبب فرسودگی 

خطوط هدر می رود و نیست و نابود می شود.
اینکــه تصور کنیم با تعامالت اقتصادی با کشــورهای منطقه می توانیم  صاحب 
رشد و توسعه اقتصادی شویم، جز خیال پردازی نیست. چنان که به  قول رئیس مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، ســهم کل کشورهای منطقه از اقتصاد جهانی حدود شش 
درصد است و ۹۴ درصد اقتصاد جهان در خارج از این منطقه جریان دارد. این اقتصاد 
شش درصدی منطقه ای دنباله رو و یکی از حلقه های زنجیره تولید و تجارت جهانی 
اســت و هیچ یك از این کشورها جزء کشورهای کانونی این زنجیره به  شمار نمی آیند. 
جالب آنکه به  قول ایشــان در هیچ یك از اســناد اقتصادی همین کشورهای منطقه 
(از جمله ترکیه، عمان، امارات، پاکســتان و...) ایران به عنوان شریك راهبردی و حتی 
در بین ۱۰، ۱۵ کشــور شریك این کشورها محسوب نمی شــود (رسانه ها، ۱۴۰۰/۱۲/۱) 
همکاری های اقتصادی منطقه ای وقتی می تواند برای کشــور ارزش آفرین و راه گشا 

باشــد که در چارچوب یک  نقشه بزرگ تر برای نقش آفرینی در زنجیره ارزش تولید و 
تجارت جهانی طراحی و اجرا شود.

تأکید بر اینکه «اقتصاد و زندگی مردم را به برجام گره نمی زنیم» و «منطقه گرایی 
اقتصــادی» (به عنوان راهبردی اصلی در برنامه هفتم توســعه، علی احمدی، دبیر 
کمیسیون مشترک سیاست های کلی برنامه هفتم، (۱۴۰۱/۳/۲۲) و مشغول شدن به 
توزیع کاالبرگ و کارت نان و اقتصاد معیشــتی و بخــور و نمیر و... و غفلت از انجام 
اصالحات عمیــق اقتصادی، هر روز ناترازی های مختلــف در دخل و خرج دولت و 
نظام بانکی و صندوق های تأمین اجتماعی و منابع آبی و محیط زیستی و... را تشدید و 
آینده ای تیره و تار برای توسعه و پیشرفت این سرزمین رقم می زند. سرزمین و مردمی 
که کمتر مشابه آن را می توان در جهان یافت؛ مگر چند کشور در جهان وجود دارد که 
بتواند با تجمیع اراده سیاســی حول محور مصلحت های اقتصادی در پرتو خواست 
و مشــارکت ملی، به سرعت رشــد کند و توسعه یابد و بدرخشد؟ جز میهن عزیزمان، 

ایران، هیچ کشوری!

چهارشنبه
۱۵ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۱

یعنی ارزش واقعی یک مترمکعب 
ارزش  تراکــم مســکونی معــادل 
واقعی یک مترمربع زمین در همان نقطه اســت و چون نمی شود 
این عــدد را گرفــت و به دالیل سیاســی و اجتماعــی و به بهانه 
اجتناب از افزایش قیمت مسکن معموال شوراهای شهر به سمت 
واقعی کردن قیمت ها نمی روند و ممکن اســت این قیمت ها برای 
چند سال کنترل شوند و این فاصله افزایش پیدا کند و برای همین 
ســهم شــهرداری ها و به تبع آن منافع بلندمدت شهروندان از این 
گردش سرمایه مدام کمتر و کمتر شود. از طرفی دیگر شهرداری ها 
و اعضای شــورای شــهر در ابتدای دوره هایشــان قسم می خورند 
که اســنادی را مانند اسناد باالدســت (مانند طرح جامع) و قانون 
را رعایت کنند و این بخشــی از تعهدات همه شهرداران و اعضای 
شورای اسالمی شــهر است و مهم تر اینکه بخشی از قوانین کشور 
اســت. ما وظیفــه داریم قانــون را رعایت کنیم و رعایت ســقف 
جمعیتی طــرح جامع یکی از اصلی ترین وظایف شــهرداری ها و 

نظام مدیریتی شهری است.
بی توجهی به این نکته یعنی رعایت نکردن ســقف جمعیتی و 
دامن زدن به فروش تراکم و عدول از برنامه های مصوب یک شــهر 

مستقیما می تواند تبعات خاصی به دنبال داشته باشد، مثل افزایش 
قیمت زمین و مســکن، ایجاد فاصله طبقاتی بین مناطق شــمالی 
و جنوبی. همین مطالعه ای که به آن اشــاره کردم، نشان می دهد 
در دوره هایی که حداکثر تراکم در شهر واگذار شده، بیشترین میزان 
تقاضا بین مناطق یک تا پنج تهران و منطقه ۲۲ بوده و بقیه مناطق 
از این حجم ســرمایه گذاری کمتر بهره بردند و منافع کمتری برای 
آنها حادث شده است. در ضمن شما با فروش تراکم و دادن مجوز 
واحدهای مسکونی بیشتر و خارج از برنامه تمامی برنامه ریزی هایی 
را کــه در طــرح جامع دیده شــده یا در زیرســاخت های شــهری 
پیش بینی شــده اســت، به هم می ریزد، آب، فاضالب، شبکه برق، 
مترو و بقیه زیرســاخت هایی که یک شــهر برای ادامه حیاتش به 
آنها نیازمند اســت، معموال اطالعاتــش در طرح جامع پیش بینی 
می شــود و هماهنگی های الزم بین دســتگاه های حاکمیتی در آن 
مقیاس معموال شــکل پیدا می کند و بی توجهی به آن اساس نگاه 
برنامه ای را از بین می برد، ضمن اینکه شــهرداری ها با هزینه های 
یک کالن شــهر و یک شــهر روبه رو هســتند و هرقــدر فاصله بین 
درآمدها و هزینه ها بیشتر شود و به شکل کسری بودجه خودش را 
نشان دهد، شهرداری ها بسیار تمایل پیدا می کنند باالخره این منابع 

را از جایی تأمین کنند، وقتی که می خواهند این منابع را تأمین کنند، 
همه ارزش ها و دارایی هایشــان را اعــم از باغات و نقاط باارزش و 
ســاختمان های باارزش را به فروش می گذارند تا بتوانند این گپ را 
پر کنند. راه ایجاد تعادل، کاهش هزینه های جاری شــهرداری ها و 
استفاده از منابع مالی پایدار و کم عارضه در اداره امور شهرهاست 
و شــهرداری ها اگر یک سوزن به دیگران می زنند، باید یک جوالدوز 
هم به خودشــان بزنند. برای اینکه اداره امور شهر باید با بهره وری 
باال و هزینه های متناسب انجام شود که این نیازمند بهترین نیروهای 
متخصص و بدنه ســبک و چابک و هوشمندی است که بتواند این 
کار را انجــام دهد، بی توجهی به ایــن نکات می تواند بار را بیش از 
پیش بر دوش شــهرداری ها تحمیل کند و هزینه هــای اداره امور 
شــهر را افزایش دهد. من به بهانه اقدام ملی مســکن می خواهم 
به نکاتی اشــاره کنم که قابل ذکر و نگران کننده اســت؛ در مسکن 
مهــر یکی از راه هایی که دولت می خواســت زمیــن را تأمین کند، 
از محل منابــع ملی یا حتی زمین هایی کــه در داخل حریم بود و 
افزایش محدوده شهرها یکی از تبعات آن بود و متأسفانه براساس 
آمارهایی که بنده دارم، در حال حاضر ما ۱۰ برابر تجربه مسکن مهر 
به محدوده شهرهایمان اضافه کرده ایم و اضافه می کنیم، این کار 

به طور قطع تبعات جبران ناپذیری دارد و هزینه اداره امور شــهرها 
را افزایش خواهد داد و مشــکالت بیشــتری را در ادامه زندگی به 
شــهرها تحمیل خواهد کرد و تذکر من به متولیان و مسئوالن امر 
این اســت که ما یک دهم این افزایش محدوده ها را در مسکن مهر 
داشــتیم و در این اقدام ملی این افزایش محدوده ها ۱۰ برابر شده 
است و به تبع آن هزینه اداره امور شهرها افزایش پیدا خواهد کرد و 
تبعات جبران ناپذیری را برای تأمین خدمات به شهرداری ها تحمیل 

خواهد کرد که باید به این نکته توجه شود.
معموال کســانی که به موضوع مســکن در کالن شهرها توجه 
می کننــد، راه حــل آن را در واگذاری تراکم مازاد شــهری، افزایش 
محدوده شــهر و تســهیل ساخت وســاز می بینند. معموال آنهایی 
که این نگاه را دارند، حرفشــان این اســت که برای اینکه مشــکل 
اشــتغال حل شود و کشــور از رکود اقتصادی خارج شود یا تعداد 
واحد مسکونی متناسب با تقاضا عرضه شود، ناچار هستیم تراکم 
بفروشــیم، درحالی کــه مطالعه ای که ما در ســال ۹۹ انجام داده 
بودیم، نشــان می دهد این حرف، حرف غلطی اســت و هیچ کدام 
اینها تأمین نمی شــود و تازه امکان تشــویق به مهاجرت بیشتر به 
کالن شــهرها نیز از تبعات آن اســت. در سرشماری سال ۹۵ نشان 

داده شــد که ما در تهران ۳۰۰ هزار واحد مســکونی خالی داریم؛ 
یعنی واحد مسکونی ساخته شده، ولی به متقاضیان واگذار نشده 
است و پافشــاری بیش از پیش به این قضیه به این موضوع دامن 
خواهد زد. هرچند در قانون شــهرداری ها بــه ظرفیت هایی برای 
حمایت از مســکن کم درآمدها اشاره شده است، ولی به هر صورت 
به این موضوع بایــد همه جانبه توجه کرد و صرفا به یک محور از 
محورهای مد نظر توجه نکرد. اگر قانون رعایت نشود و آینده نگری 
نشود، اگر به بحران های ناشی از مسائل زیرساختی توجه نشود، آن 
وقت ما با شهری مواجه می شــویم که در شرایط کم آبی از این به 
بعد باید قطع آب را تجربه کند یا در ساعاتی قطع برق را تجربه کند، 
چون شما مطابق برنامه حرکت نکردید و حرکتتان قابل پیش بینی 
نبوده اســت. به هر صورت این بهانه ای بود برای اینکه اشاره کنیم 
که آزموده را آزمودن خطاســت و در خاتمه عرایضم به این جمله 
معروف از پیامبر اکرم اشاره می کنم که ایشان می فرمایند که حسن 
الســؤال، نصف العلم؛ یعنی اینکه شــما چگونه سؤال را مطرح 
می کنید ۵۰ درصد از راه رسیدن به جواب است. سؤال غلط شما را 
در مســیر جواب غلط قرار می دهد و اگر سؤال را به درستی مطرح 

کنید، آن وقت ۵۰ درصد از راه رسیدن به جواب را طی کرده اید.

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

ادامه از صفحه اول


