ﻣـﺮدم ﻧﺎاﻣﯿـﺪ از ﻃـﺮح دروﻏﯿـﻦ
روﺣﺎﻧﯽ؛ در اﻧﺘﻈﺎر اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ
دوﻟﺖ رﺋﯿﺴﯽ”/ﺟﻬﺶ ﻣﺴﮑﻦ” اﻣﯿﺪﻫﺎ
را در دل دﻫﮏ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻧﺪه ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺳﻮژه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ
اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
از ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح
ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ دﻏﺪﻏﻪ اﯾﻦ را دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻃﺮح ﺟﻬﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻗﺸﺎری
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن را دارﻧﺪ.
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل؛ رﻫﺎورد ﺟﻬﺶ ﻣﺴﮑﻦ
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺿﻤﻦ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺒﺐ اﻣﯿﺪ
آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﻬﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ دﻫﮏ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ
اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﺰم ﺟﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﯿﺸﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۲۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺳﺒﺐ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ،
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺳﻮد ﮐﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﯿﺨﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻠﯿﺪی را
ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ازدﺣﺎم ﺷﻬﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :دو ﺷﺮط ﻻزم و واﺟﺐ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ازدﺣﺎم ﺷﻬﺮی و
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﻮاﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ .اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﮑﻦ در
اﻣﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ دﻫﯿﻢ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ اﻧﺮژی اش را روی
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮕﺬارد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل در روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯽ اﻧﺪازه ﺷﻬﺮی
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ؛ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ ﻫﺎی
ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﮐﻤﮑﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻼن روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺟﺬب آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻗﻤﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و
ﺗﺒﺼﺮه  ۴ﻣﺎده  ۱۱اﺟﺎزه داده ﮐﻪ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی – ﺻﻨﻌﺘﯽ در
اﻗﻤﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺨﯽ،
دارﯾﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﻧﺪاﺧﺖ ،از ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ

راﻫﺒﺮد دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدﯾﻢ در ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ راه
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۵۰ﻫﺰار ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  ۱۲۰ﻫﺰار
آورده ﭘﻮﻟﯽ آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ واﻗﻌﺎ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ آورده آن ﻫﺎ را اﺑﺘﺪا ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ در
دﺳﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺮوﻣﺎن داد و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره آﻧﻬﺎ ،ﻣﺎزاد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻋﻘﻮد اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ
اﻗﺸﺎر ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻗﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﻘﺪاری اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﭘﺮداﺧﺖ آورده اوﻟﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻨﺪه
ﻫﺎ را در
ﺗﻮﺻﯿﻪ ای اﮐﯿﺪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،آن ﻫﺎ ﻧﺎن ﺷﺐ ﺷﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
 ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﻧﺪارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻮراک و دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی روزاﻧﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻫﻢ ۴۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ذﺧﯿﺮه و ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :راﻫﺒﺮد ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮی
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺣﻠﺒﯽ آﺑﺎدﻫﺎ و زاﻏﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎی اﻃﺮاف

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻧﺠﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ در روﺳﺘﺎ
ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺬب اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﻐﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪف اول را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻃﺮح ﺟﻬﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻫﮏ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ آورده اوﻟﯿﻪ را
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت
وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻣﻬﺮ را دارﯾﻢ.

ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺿﺮب اﻟﻌﺠﻠﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰود :ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺿﺮب
اﻟﻌﺠﻠﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزم و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻌﻤﺎری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻬﻼک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺮخ دو رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻻی  30درﺻﺪ ﺗﻮرم در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ،دوﻟﺖ اﮔﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن از ﻋﻬﺪه اﺟﺮا ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ

آﻣﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ را از ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﮐﻒ ﻫﺪف را ۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺻﺪی از ﮐﺎﻻ
در ﭼﺮﺧﺶ ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﺮوی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮخ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر را  ۴درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺨﯽ ،ﻻزﻣﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزاری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ در
ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻣﻮﻋﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﻣﺴﮑﻦ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ .رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎروری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ زوج ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازدواج ﺑﺮﺳﻨﺪ،
ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ازدواج و زاد
و وﻟﺪ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺴﮑﻦ و ازدﯾﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎری
اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻄﻌﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺴﮑﻦ از ﮐﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

