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درحوزهســرمایهگذاریخارجــیواســتفادهازفاینانسمالی
بینالمللیچطور؟
ســرمایهگذاریخارجینیزبخشدیگــریازاینپازلتأمینمالی
مدنظرمامحســوبمیشــودکهبتدریجدرحالورودبهکشــوراست.
در بخش توســعه فرودگاهــی و مخصوصاًافزایش ظرفیــت فرودگاه
بینالمللــیامــامخمینیاکنونبرونســپاریومناقصهانجامشــده
اســت و مناقصههــای بینالمللی در این خصوص منتشــر شــدهاند.
چندینمذاکرهدردستانجاماستتاتوسعهفرودگاهامام،مهرآباد،
اصفهان،مشــهد،شیرازوتبریزازطریقســرمایهگذاریوتأمینمالی
خارجــی انجــام شــود .کریــدور 10آزادراهــی ایــران از بندر امــام تا مرز
بازرگان پروژه بســیار عظیمی اســت که با ایتالیاییهــا در حال مذاکره
برایسرمایهگذاریوتأمینمالیآنهستیم.
درزمینــهفاینانــسبینالمللیقطارســریعالســیرتهــران-قم-
اصفهــان 3.5میلیارد دالر فاینانس جذب کرده اســت .قرارداد برقی
کــردنقطارسریعالســیرتهران –مشــهدبزودی امضاخواهدشــدکه
در قالب فاینانس بینالمللی انجام خواهد شــد .کل نوســازی ناوگان
هوایی ایران و قراردادهای خرید هواپیما که رقم اســمی آن نزدیک به
35میلیارددالراستازطریقفاینانسبینالمللیانجامخواهدشد.
دربندربینالمللیچابهارسرمایهگذاریخارجیبهمبلغ87میلیون
دالر توســط هندیها انجــام میشــود و بخش دیگر آن هــم فاینانس
استکه 150میلیوندالرمیشود.
برخیازمنتقدینمیگوینــد،فاینانسکشــوررادربلندمدت
بدهکارمیکند.البتهاینانتقادبهکلیتدولتودرخصوص
همهبخشهایاقتصادیمطرحمیشود.نظرشماچیست؟
بســیارمهماســتکهمنبعبازگشــتفاینانــسچهباشــد.مثالًدر
فاینانسهاینوســازیناوگانهواییاگرمنبعبازگشتفاینانسخود
درآمدهــای هواپیماهــا باشــد این کامالً یــک منطق بازرگانی اســت و
دولــت اصالًبه لحــاظ مالی دخالتی نــدارد که بخواهد بدهکار شــود و
اصالًتضمیندولتیدراینخصوصنداریم.
ازمنابــعصنــدوقتوســعهملــیهــمدراینراســتااســتفاده
میشود؟
صندوقتوسعهملیدرقالبتسهیالتمبالغیرابرایبخشهای
دولتیوخصوصیارائهمیدهدوطبیعتاًهمهمیتواننداستفادهکنند
حتی شــرکتهای هواپیمایی اما از منابع صندوق حتی یک دالر برای
خریدهواپیماهاهزینهنشدهاست.فاینانسبینالمللیقراردادهای
خریدهواپیماهمبهنتیجهرسیدهوبخشاولراخودایرباستضمین
کردهکهدرحالنهاییشدناست.
برخیهامیگوینددولتدرحوزهمسکنسیاستمشخص
ومدونــینداشــتهوندارد.عمــدهمنتقدانمیگوینــدوزیرراه
وشهرســازیتنهابهانتقادازپروژهمســکنمهرمیپــردازدودر
عوضاستراتژیمشخصیدربخشمسکنندارد!آیاتصدیق
میکنید؟
حوزهمســکنبسیارپیچیدهاســت.بعدازمسکنمهرانتظاریدر
ســطح عموم جامعــه ایجاد شــده و آن هم مداخله دولــت در بخش
مســکن اســت .باید با این انتظار مقابله کرد .چنیــن مداخلهای هیچ
وقتدرتاریخایرانســابقهنداشتهاستواینبراینخستینباراست
که بعد ازمســألهمسکنمهر انتظار مداخله دولت در ساختمسکن
بهوجودآمدهاست.
اگرمنظورایناســتکهدولتسیاستیبرایساختمسکنندارد
کهدرســتاســتواصوالًاینکامالًمنطقیوعلمیاستکهدولتدر
ایــن خصوص وارد عمل نشــود و ایــن را هم باید با صــدای بلند گفت
که دولت نباید برنامهای برای ســاخت مسکن داشــته باشد .هر وقت
دولــتخــودشراجــایمردمقــراردهــدنتیجهمعکــوسمیگیرد.
ورود دولت به حوزه ســاخت مسکن سم مهلک اســت .وقتی در حال
واگــذاری پروژههــای بــزرگ صنعتــی و فضایــی و فرســتادن ماهواره
بــهفضابهبخــشخصوصیهســتیم،اینکهبیاییمودولــترامتولی
ســاخت مســکن کنیم کامالً عبث و بیهوده اســت .یکی از بزرگترین
افتخارات این دولت این اســت که در ساخت و ساز مسکن مداخلهای
نمیکندونبایدهممداخلهایانجامدهد.ولیاگرمنظورایناستکه
در جهت توانمند کردن شــهروندان و متقاضیان مسکن برنامه ندارد
بایدگفتکهاتفاقاًدولتبرنامههایمتنوعیدراینحوزهدارد.بحث
مــدلپسانــدازیکهدرایــندولتمطرحشــدایدهجدیــددرجهت
توانمند کردن متقاضیان بود و همین امروز که آمار پساندازکنندگان
را بررســی کردم از 141هزار پسانداز عبور کــرد و میزان پسانداز هم از
3هزارمیلیاردتومانعبورکرد.اینبدانمعناستکهتماماینافرادی
کهپساندازصورتدادندمتقاضیواقعیبازارمسکنهستندوچون
به پسانداز آنها ســودی تعلق نمیگیرد پس از یک ســال تســهیالت
اخذ شــده را صرف خرید مســکن میکند .این پسانداز برای توانمند
شــدندرحوزهیاســاخت یاخریدمســکناســت.اوایلرویکارآمدن
این دولت کل سقف تســهیالت حدود 20میلیون تومان بود اما اکنون
در تهــران بــه زوجین 160میلیــون تومــان وام پرداخت میشــود .این

میــزان افزایش تســهیالت رشــد
 8برابــریراتجربــهمیکنــد.این
تفــاوت معنــاداری بــا ســاخت
مسکن توســط دولت شبیه آنچه
درمســکنمهراتفاقافتاد،دارد.
پروژهایمانندمســکنمهرنباید
یکباردیگردرکشورتکرارشود.
در خصــوص شــرایط
اعطــای ایــن تســهیالت
و همچنیــن اقســاط
و بازپرداخــت آن
مطــرح
انتقاداتــی
اســت .آیــا معتقدیــد
کــهایــنتســهیالتبرای
کمک به خانه دار شــدن
متقاضیــان کفایــت
یکند؟
م 
ایــن وام از جهــت شــرایط
اعطــای تســهیالت و همچنیــن
بازپرداخــت ایــن تســهیالت
مزیتهایزیادیدارد.هرکســی
خواســتار تسهیالت باشــد تا یک
برابــرمیــزانســپردهاشبعــد از
یــک ســال تســهیالت دریافــت
میکند.مثالًاگرفردی20میلیون
تومان سپرده گذاری داشته باشد
بعدازیکسال 20میلیونتومان
تســهیالت میگیرد ضمن اینکه
اصــل ســپردهاش نیــز ســر جای
خودباقیاســت.نرختســهیالت
 11درصــداســتکهکمترینمیزانســودممکناســت 11.درصدیکه
هیچبارمالیبرایدولتندارد.یعنیقبالًدرهرشرایطیکهازکاهش
نرخســودتســهیالتصحبتمیشــدمیگفتیممابهالتفاوتآنرااز
طریق یارانه دولت تأمین میکنیم ولی در قالب تســهیالت پسانداز
مســکناینبارمالیایجادنمیشــودچونماقیمتتمامشدهپولرا
پایین آوردهایم .اقســاط آن را هم اگر بخواهیم در نظر بگیریم از اجاره
یکواحدمشابهکمتراست.اگرمبلغاجارهماهانهیکواحدمسکنرا
بامبلغقسطماهانهتسهیالتمقایسهکنیممتوجهمیشویمکهاینها
برابرند یا مبلغ قســط تســهیالت پایینتر اســت .در همه دنیا هم این
روشمحاسبهمرسوماست.
برنامهافزایشتسهیالتهمداریدیاخیر؟
بســتگیبــهنــرختــورم دارد .اگــر خاطرتانباشــد درتهرانســهم
تســهیالت بــه قیمت تمام شــده ملــک بــه 5درصد رســیده بــود .در
شهرســتانها ایــن رقم بیــن 20تــا 25درصــد بود .اکنــون بــا ارائه این
تســهیالتمســکندرقالــبســپردهگذاریایــنســهمدرتهــرانبــه
 45الی 50درصدودرشهرســتانهابه 85درصدرســیدهاســت.بنابر
ایــناکنوناینمبلغ،مبلغمناســبیبهنظرمیرســد.ضمناینکهاگر
بحــث افزایش تســهیالت مطرح شــود بار دیگر مســائلی نظیــر توان
بازپرداخــتاقســاطمطرحاســت.منفکــرمیکنماتفــاقمثبتیکه
میتواند در آینده رخ دهد این اســت که دوره بازگشت طوالنیتر شود.
اکنونبهدلیلتنگناهایمالیواعتبارینظامبانکیکشوراینآمادگی
وجودنداردولیدرآیندهدورهبازگشتوبازپرداختاقساطتسهیالت
که 12سالهاستمیتواندتا 20سالهمافزایشپیداکند.
بدونافزایشبهرهوام؟
ایــن موضوع به بررســی نیــاز دارد کــه مــا میتوانیم در ایران ســود
تســهیالتراتثبیتکنیمیامتغیرباشــد.تاکنوندرایرانســودمتغیر
نداشــتیم.ســودتثبیــتشــدهدرقالبفــروشاقســاطیداریــمولی
متغیر نداریم اما در دنیا ســود متغیر داریم .یعنــی فردی که خواهان
تســهیالت اســت امکان انتخاب دارد که میتواند هنگام عقد قرارداد
اخذتســهیالتانتخابکندکهسودتثبیتشــدهدرقالببازپرداخت
 20ســالهراداشتهباشــد یانهریسکسودمتغیروپلکانیراانجامداده
و این نوع تسهیالت را خواهان باشد .بستگی به فهم متقاضی از بازار و
شرایطبازاروشاخصهایاقتصادیدارد.ایندوامکانهنوزدرنظام
بانکیایرانوجودندارد.یکیارائهگزینهسودمتغیرودیگریهمدوره
بازپرداخت20ساله.
بحثهایمقدماتیآنانجامشدهاست؟
بله .به صورت مرتب این مباحث در جلسات مطرح میشوند اما
بهلحاظشرایطنظامبانکیاکنوننمیتوانفشارزیادیواردکرد.
بهبحثقبلیبرگردیمکهدرموردسیاستهایحوزهمسکن
دولتتوضیحمیدادید.
بله ،بحثدیگرمربوطبهمکانســاخت مسکناست.اینمکانی

اینکه دولت
کــه میخواهــد بــه عنــوان
مســکن مطرح باشــد خیلی
سیاستی برای
مهم اســت که چه بروندادی
ساخت مسکن ندارد
دارد .ایــن مــکان فقــط یــک
درست است و اصوالً
چهاردیــواری اســت یــا نه به
این کامالً منطقی و
معنــای واقعــی کلمــه بــار
علمی است که دولت
ســازمان اجتماعــی شــهر را
در این خصوص وارد
داشــته باشــد .اگــر بخواهیم
زندگــی اجتماعــی داشــته
عمل نشود و این را
باشیم باید مکان این مسکن
هم باید با صدای بلند
در داخل شــهر تعریف شود.
گفت هر وقت دولت
مــن ایرادی کــه همــواره وارد
خودش را جای مردم
کــردهام این اســت کــه وقتی
قرار دهد نتیجه
شــما میخواهیــد ســاخت
معکوس میگیرد.
انبوهــی در بیــرون از شــهر
ولی اگر منظور این
داشــته باشــید بایــد انتظــار
داشــتهباشیدکهمکانیفاقد
است که در جهت
هرگونــه هویــت ســاخته اید.
توانمند کردن
فقــط جایــی بــرای ســکنی
شهروندان و
اســت و هیــچ موضوعیتــی
متقاضیان مسکن
برایزندگیاجتماعیندارد.
برنامه ندارد باید
عنصــر ســازمان اجتماعــی
گفت که اتفاقاً
دولت
بــه معنای شــهریت نــدارد،
برنامههای متنوعی
عنصــر فرهنگــی بــه معنای
روابــط اجتماعــی را نــدارد و
در این حوزه دارد
چون عنصر فرهنگــی وجود
نــدارد هیــچ حــس تعلقــی
هــم وجــود نخواهد داشــت.
بنابرایــن اگر به آمــار بزه نگاه
کنیــد میبینیــد کــه در ایــن
مناطق آمار بزهکاری بســیار باالســت .اما در درون شهر چون سازمان
اجتماعــی وجود دارد ،عنصر فرهنگی و حس تعلق وجــود دارد ،آمار
بزهکاریبهمراتبکمتراست.
حــرف ما این اســت که به لحاظ سیاســت شــهری محلــه محوری
بایددرحیطهسیاســتگذاریقرارگیرد.چیزیحدود 19میلیوننفردر
ایران در وضعیت بد مســکنی هستند .رقم بسیار زیادی است و حدود
یک سوم جمعیت شهری است .این رقم بسیار نگران کنندهای است
و نشــان میدهد که پروژه مســکن مهر که بایــد این افــراد را هدف قرار
میدادومشکالتشــانراحلمیکرداساســاًنتوانستاینمعضلرا
حل کند .در ایران رشد جمعیت یک درصد شده است .مشکل عمده
مربــوطبهمســکندرایراناکنوناین 19میلیونبدمســکنهســتندو
همچنینخانهاولیها.
وضعیتبدمسکنیدقیقاًیعنیچهوضعیتی؟
ما 2700محله در شهرهای ایران شناسایی کردیم که در وضعیت
بســیار نا بهنجــاری زندگی میکنند .ایــن یعنی بد مســکنی .یعنی در
بافتهای میانی شهرها زندگی میکنند که دچار فرسودگی شدهاند و
وقتی وارد آن بافتها میشــوید متوجه میشوید که اکثر این بافتها
درحــالفروریزشهســتند.شــبکهمعابــرکفایتنمیکنــدومنزلت
اجتماعــیوکیفیتزندگیدرســطحبســیارنازلیاســت.بحثدیگر
بدمسکنیبهحاشیهنشینان برمیگردد.چیزیحدود 11میلیوننفر
درحاشــیهشهرهازندگیمیکنندکهدرآنمناطقهمکیفیتزندگی
و ســازمان اجتماعی در ســطح نامناســبی قــرار دارد ،ایمنی مطلوبی
ندارندوخدماتعمومیبســیارپایینیوجوددارد.نکتهبسیارمهمی
کهوجوددارد این استکهمسکنمهرحتیبرای این اقشارهمجالب
نیســت .این از منظر سازمان اجتماعی و ویژگیهای جامعه شناختی
نکتهبســیارمهمیاســت.یعنیحتیمســکنمهرهاییکهســاختهو
تحویلدادهشدندنیز جذابیتچندانیبرایسکونتنداشتند.چون
همــانحداقلســازماناجتماعیکــهدربافتهایحاشــیهایوجود
دارد در مســکن مهر اصالً پیدا نمیشــود .در مسکن مهر آدم ها شبیه
کاال هستند که در قفسهها چیده میشــوند و روابط اجتماعی و عناصر
فرهنگی،هویتیوحستعلقوجودندارد.
طرح مســکن مهر نمونه مشــابه خارجی هم دارد؟ وضعیت
آنهاچهشد؟
جالباســتکهشبیهمســکنمهرقبالًهمدردنیاپیادهشدوهمه
جا هم شکست خورد .پروژههایی که عناوینی چون مسکن شهرداری
و...نامیدهمیشدند.وقتیشمایککلونیتعریفمیکنیدوآدمهارا
در قفسهها میچینید و هیچ ارتباطات عاطفی و فرهنگی و اجتماعی
وجودنداردنتیجهاشمسکنمهرمیشود.
بنابراینسیاستمااینبودکهاساساًدولتبدوناینکهواردحوزه
ساخت مســکن شــود به توانمندی متقاضیان مســکن و همچنین
افراددارایوضعیتبدمسکنیبپردازد.آدمهابهفرمانمانیستند
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