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 نقطه ی پایان
 پروژه مسکن مهر 

 

مسکن بعد از موضوع اشتغال و بیکاری، 
یکی از مهم ترین دغدغه های مردم محسوب 
می ش��ود و امروزه داش��تن یک س��ر پناه بنام 
مس��کن برای بس��یاری از اقش��ار متوس��ط و 
ضعیف و س��یل عظیمی از جوانان در ش��رف 
 ازدواج ب��ه یک آرزو تبدیل ش��ده اس��ت. در 
س��ال های اخیر با توجه ب��ه جهش ناگهانی و 
عجیب و غریب نرخ مس��کن، خانه دار شدن 
ن��ه تنها برای افراد، بلکه ب��رای دولت نیز یک 

دغدغه به حساب می آید. 
یک��ی از بزرگتری��ن پروژه ه��ای عمرانی 
کش��ور ک��ه طیف قاب��ل توجهی از م��ردم طبقه 
متوس��ط و حتی ضعیف جامعه را در برداش��ت، 
پروژه ی مس��کن مهر ب��ود. البته بای��د در نظر 
 گرف��ت ک��ه هدف ای��ن پ��روژه تس��هیل موانع 
خانه دار ش��دن بود تا اقشار مختلف با کمترین 
بودجه بتوانند به این مهم دست یابند. جلوگیری 
از افزایش بی رویه ی قیمت مسکن و اجاره بها 
در ش��هرها، برقراری آرام��ش و تعادل در بازار 
مسکن و رفع کمبود مسکن و اشباع آن وانتقال 
 نقدینگی های س��رگردان به س��مت بخش های

دیگر تولید نیز از جمله سایر اهداف این پروژه 
 بزرگ خانه س��ازی در کشور بوده که علی رغم 
 موفقی��ت در برخ��ی از بخ��ش ه��ا ب��ه علت 
سیاس��ت گ��ذاری ه��ا و تصمیمات اش��تباه از 
 تحق��ق اهداف م��ورد نظر دور ش��د. طرحی که 
می توانس��ت به عنوان یک فرصت طالیی برای 
خان��ه دار ش��دن دهک های کم درآمد کش��ور 
محسوب ش��ود، بدلیل ضعف مدیریتی و اجرای 
نادرست به یکی از حاشیه دارترین پروژه های 

عمرانی کشور تبدیل شده است.
البت��ه ح��ل معضل خان��ه دار ش��دن افراد 
جامعه از طرف تمامی دولت های س��رکار آمده 
در جمهوری اسالمی، در راس امور قرار داشت. 
اما دولت نهم بعد از سرکار آمدن طرحی را اجرا 
کرد که در آن متعهد گش��ت، س��االنه یک و نیم 
میلیون واحد مس��کونی بس��ازد و تا پایان سال 
1392 هیچ ایرانی بدون خانه نباشد.کارشناسان 
ب��ر این عقیده اند که مس��کن مه��ر، بالقوه تفکر 
درس��تی بود. طرح مارشال در آلمان، زوسترنو 
در فرانس��ه و طرح��ی که در ترکیه اجرا ش��د، 
مش��ابه طرح مس��کن مهر در ایران بود، اما در 
ایران این ط��رح به بدترین ش��کل ممکن اجرا 
گش��ت و همراه با ایرادات��ی بود که نمی توان از 
آن اجتناب ورزید. عدم نظارت در س��اخت این 
 س��اختمان ها توسط تعاونی ها و احداث آن ها 
در حاش��یه ش��هرها که فاقد زیرس��اخت های 
الزم برای ش��هرک سازی بودند و حتی ساخت 
واحدهایی از مس��کن مه��ر در برخی از مناطق 
ک��ه بیش از نیاز آنجا بود و متقاضی نداش��ت و 
نارضایتی متقاضیان نسبت به تعهدات دولت در 
زمان تحویل و س��هم پرداختی متقاضی بخشی 
از نقدهای مطرح ش��ده  اس��ت که باعث ایجاد 
نواقصی بود که ای��ن طرح بزرگ بطور مطلوب 
به س��رانجام نرس��د. این معایب به قدری روند 
اتمام طرح را تحت ش��عاع ق��رار داد که باعث 

دیده نشدن مزایای این طرح گشت.
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رئيس كانون عالی شوراهای اسالمی كار:
بخشنامه وزیر كار صرفا روی كاغذ نباشد

 رییس کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار معتقد اس��ت تبعیض ها و نابرابری های رایج در سیستم اداری 
موجب نارضایتی و نگرانی در مردم شده و بخشنامه اخیر وزیر کار آغاز خوبی است و روزنه امید را در میان مردم 
به وجود می آورد تا احساس کنند، مبارزه با فساد به صورت جدی است.اولیا علی بیگی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره بخشنامه اخیر وزیر کار در ممنوعیت به کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت های 
تابعه این وزارتخانه اظهار کرد: وزارت کار یکی از بزرگ ترین وزارتخانه های اجتماعی در سطح کشور است و 
مجموعه های متعددی تحت پوشش این وزارتخانه هستند لذا این بخشنامه آغاز خوبی است و روزنه امید را در 
میان مردم به وجود می آورد تا احساس کنند، مبارزه با فساد به صورت جدی است.وی ابراز امیدواری کرد: این 
بخش��نامه صرفا روی کاغذ نباشد و مردم حقیقتا احساس کنند اگر جایی تبعیض و بی عدالتی و سوء استفاده از 

موقعیت ها اتفاق می افتد با آن اتفاق و فرد مرتکب شده برخورد می شود.
رییس کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار ادامه داد: شخصا معتقدم آن چیزی که امروز باعث شده نگرانی 
و نارضایتی در بین مردم ایجاد ش��ود، تبعیض ها و نابرابری هایی اس��ت که در سیستم اداری رایج شده است. با 
وجود آنکه هدف پیروزی انقالبی اس��المی اجرای عدالت و برقراری عدالت اجتماعی بود ولی متاس��فانه امروز 
مردم نابرابری هایی را مشاهده و ابراز نارضایتی می کنند و این امر می طلبد که مسئوالن به 39 سال قبل و زمان 
انقالب برگردند تا روزنه امیدی در مردم به وجود آید که قرار اس��ت انصاف و عدالت اجتماعی حاکم ش��ود.وی 
گفت: امروز در شرایطی هستیم که مسئوالن باید به 39 سال گذشته برگردند و روحیه انقالبی خود را بازیابند. در 
زمان انقالب و دوران دفاع مقدس مردم با نظام همراهی کردند چون فاصله ای بین مردم و مسئوالن نبود و همه 
س��ر یک س��فره بودند؛ لذا اگر امروز گرانی و تنگناهای معیشتی و اقتصادی هست، همه مردم و مسئوالن در آن 
قرار دارند و اگر غیر از این باشد و فاصله طبقاتی افزایش یابد، مردم نارضایتی خود را اعالم می کنند.علی بیگی 
در پایان تصریح کرد: صدور این بخشنامه حرکتی قابل تحسین است ولی تنها روی کاغذ نباشد و همه مکلف به 

اجرای آن و برخورد قاطع باشیم.

  هشدار سيف
 به برخی نهادهای عمومی و حاكميتی

رئیس کل بانک مرکزی از تالش این بانک برای کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز خبر داد و اعالم کرد: 
اوراق مشارکت ارزی با همکاری شرکت ملی نفت طراحی شده است و ظرف دو هفته آینده عملیاتی می شود.

»ولی اله س��یف« دیروزدر گفت و گوبا ایرنا، ابزارهای ارزی و ریالی جدیدی برای سرمایه گذاران معرفی 
کرد و با اشاره به جذابیت بازارهای داخلی برای سرمایه گذاری ریالی هموطنان افزود: اکنون گزینه های جذاب 
و بدون ریسکی برای سرمایه گذاران داخلی از جمله اوراق گواهی سپرده گذاری عام ریالی، سپرده گذاری در 
بازار پول، بورس اوراق بهادار، اوراق بدهی و بخش مس��کن وجود دارد.وی افزود: در عین حال برای آن دسته 
 از س��رمایه گذارانی که تمایل به س��رمایه گذاری در دارایی های با پایه ارزی دارند، بانک مرکزی و نظام بانکی 
گزینه های مناسبی را طراحی کرده که به زودی از آنها رونمایی خواهد شد.سیف گفت: انتشار اوراق مشارکت 
 ارزی توس��ط بانک مرکزی از گزینه های پیش بینی ش��ده و جذاب در این زمینه است که ظرف دو هفته آینده 

راه اندازی و عملیاتی خواهد شد.
 وی تاکی��د کرد: بر این اس��اس، س��رمایه گذاران می توانن��د از طریق بانک های عام��ل که جزئیات آن 
اطالع رسانی خواهد شد، نسبت به تهیه اوراق مشارکت ارزی با شرایط مناسب اقدام کنند.به گفته مقام مسئول 
بانک مرکزی عالوه بر این گزینه، انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط شرکت ملی نفت نیز در دست طراحی است 
که طبیعتًا پس از دریافت مجوزهای الزم، اجرایی و اطالع رسانی خواهد شد.سیف افزود: در کنار این موارد، بانک 
مرکزی در کنار گزینه های متداولی نظیر سپرده گذاری ارزی در بانک ها، طرح های تکمیلی جذابی دیگری را 
نیز در دست بررسی و اقدام دارد تا از این طریق سرمایه گذاران بتوانند عالوه بر ایمن سازی دارایی های ارزی 
خود، از نرخ س��ود مناسبی نیز برخوردار شوند.رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف 
ایجاد انگیزه اقتصادی بهتر برای بانک ها، ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که بانک ها بتوانند منابع ارزی جمع آوری شده 
 را نزد بانک مرکزی با نرخ مناسب سپرده گذاری کنند و در این ارتباط بانک مرکزی در جهت حمایت از امنیت 
س��پرده ارزی مردم نزد بانک ها اقدام خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به آغاز طرح پیش فروش 
 سکه طال از دیروز در شعب بانک ملی در سراسر کشور، به مردم و سرمایه گذاران توصیه کرد چنانچه عالقه مند 

به سرمایه گذاری در بازارهای ارز و طال هستند، در طرح پیش فروش سکه طال مشارکت کنند.
 سیف به برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی که در هفته های اخیر به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده اند، 
نیز هش��دار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند ش��د. وی این گونه فعالیت ها 
را سوداگرانه و مخرب در فضای اقتصادی کشور توصیف و یادآوری کرد قبل از هرگونه اقدام در این زمینه به 
محدودیت های اتخاذ شده در بخشنامه سازمان امور مالیاتی در زمینه تراکنش های ارزی توجه کنند تا دچار 

هزینه های مضاعف مالیاتی نشوند.

تیتر یک
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