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یــک کارشــناس اقتصــاد مســکن گفــت: کاهــش ارزش پــول 
ملــی، تــورم و اثــر بازارهــای مــوازی آنطــور کــه بــه یکبــاره 
ــر  ــاره اث ــازار اج ــوده، در ب ــذار ب ــکن تاثیرگ ــت مس در قیم
ــروز  ــال ب ــج در ح ــه تدری ــا ب ــاره به ــد اج ــا رش ــت ام نداش
ــه  ــدارد ب ــه ن ــد خان ــوان خری ــه ت ــی ک ــه هدف اســت؛ جامع
ــن  ــز ای ــده نی ــال های آین ــه و س ــاره رفت ــازار اج ــمت ب س
ســوق یافتگی ادامــه پیــدا می کنــد تــا جایــی کــه نــرخ رشــد 
 اجــاره بــا نــرخ افزایــش قیمــت مســکن ســر بــه ســر شــود.

حســن محتشــم  اظهــار کــرد: بــه طــور میانگیــن در 
ــکونی  ــای مس ــل واحده ــن کام ــرخ ره ــته ن ــالهای گذش س
ــه  ــوده ک ــکن ب ــت مس ــم قیم ــک شش ــا ی ــم ت ــک پنج ی
ــه حــدود یــک دهــم رســیده  ــرخ در حــال حاضــر ب ــن ن ای
ــالهای  ــا و س ــی ماهه ــی رود ط ــار م ــن انتظ ــت. بنابرای اس
آینــده ایــن فاصلــه جبــران شــود و اگــر هــم جبــران نشــود 
می مانــد. باقــی  ســطح  همیــن  در  اجــاره   قیمت هــای 

ــطوح  ــر س ــل دیگ ــاره مث ــکن و اج ــازار مس ــزود: ب وی اف
اقتصــادی اینطــور عمــل نمی کنــد کــه مــا دســتور بدهیــم 
ــرخ  ــت ن ــد و او اطاعــت کنــد. کمــا اینکــه دول افزایــش نیاب
مجــاز افزایــش اجــاره در تهــران را ۲۵ درصــد تعییــن کــرد 
امــا قیمتهــا بیــن طــی یــک ســال اخیــر ۵۰ تــا ۱۰۰ درصــد 
رشــد کــرده اســت. علت این اســت کــه تــورم افزایــش یافته، 
قیمــت مســکن جهــش کــرده و مالــکان انتظــار دارنــد فاصله 
ــود.  ــته ش ــا برداش ــرخ اجاره به ــا ن ــکن ب ــت مس ــن قیم بی
شــاید مســتاجران عزیــز نســبت بــه ایــن حــرف مــن واکنش 
 نشــان دهنــد امــا مکانیــزم اقتصــاد اینگونــه عمــل می کنــد.

ــه  ــدود س ــی ح ــت: ط ــکن گف ــازار مس ــناس ب ــن کارش ای

ســال گذشــته از یــک طــرف جهــش قیمــت ارز منجــر بــه 
ــل  ــه دلی ــر ب ــرف دیگ ــده و از ط ــکن ش ــت مس ــد قیم رش
ــه  ــاز مواج ــود ساخت وس ــا رک ــات ب ــدید معام ــش ش کاه
شــده ایم. ایــن موضــوع هــم بــه عاملــی بــرای ایجــاد 
ــا  ــد. ب ــر ش ــاره منج ــد و اج ــش خری ــا در بخ ــار تقاض فش
وجــود ساخت وســازهایی کــه انجــام می شــود در شــهر 
ــت و  ــا نیس ــار تقاض ــوی فش ــه جوابگ ــزان عرض ــران، می ته
ــد. ــدا می کن ــش پی ــروش افزای ــاره و ف ــت اج ــن قیم  بنابرای
محتشــم دربــاره تاثیــر رشــد اخیــر قیمت ســیمان بــر قیمت 
مســکن گفــت: نوســان نــرخ ســیمان کــه از پاکتــی ۳۵ هــزار 
تومــان بــه بــاالی ۷۰ هــزار تومــان رســیده در شــرایط فعلــی 
ــی  ــش اصل ــد. بخ ــکن ندارن ــت مس ــی در قیم ــر چندان تاثی
ــت  ــد قیم ــت. ۳۰ درص ــن اس ــه زمی ــوط ب ــا مرب هزینه ه
ســاخت را نیــز هزینــه نیــروی انســانی و دســتمزد کارگــران 
ــی و  ــات مهندس ــه خدم ــم ب ــی ه ــد، بخش ــکیل می ده تش
ــوالد و  ــرخ ف ــانات ن ــردد. نوس ــهرداری برمی گ ــوارض ش ع
ســیمان تاثیــر کوتــاه مــدت بــر قیمــت مســکن نــدارد امــا 
می توانــد مقــداری قیمــت ســاخت را بــاال ببــرد و در میــان 
 مــدت منجــر بــه افزایــش درصــدی از قیمــت ملــک شــود.
وی عملکــرد آینــده تیــم اقتصــادی دولــت ســیزدهم 
ــت  ــر دول ــزود: اگ ــت و اف ــر دانس ــورم را موث ــش ت در کاه
آقــای رئیســی بتوانــد نــرخ تــورم را دســت کــم بــه 
امیــدوار  می تــوان  دهــد  کاهــش  درصــد   ۲۰ حــدود 
بــود کــه در آینــده مقــداری قیمــت مســکن کنتــرل 
ــاز،  ــم از ساخت وس ــکن اع ــازار مس ــطوح ب ــام س ــود. تم ش
ــن  ــه ای ــی همبســتگی اســت ک ــاره دارای نوع ــروش و اج ف
ــن  ــد. بنابرای ــر می گیرن ــاد کان تاثی ــم از اقتص ــها ه بخش
مســتقیم  رابطــه  ملــی  پولــی  ارزش  و  عمومــی  تــورم 
 بــا هــر ســه مولفــه یــاد شــده در بــازار مســکن دارد.
ــد  ــول خری ــر پ ــال حاض ــردم در ح ــم، م ــه محتش ــه گفت ب
خانــه ندارنــد ولــی بــه هــر حــال بایــد یــک جایــی مســتقر 
ــا توجــه بــه  ــازار اجــاره می رونــد. ب شــوند کــه بــه ســمت ب
ــاره  ــازار اج ــی در ب ــا، رقابت ــش تقاض ــود عرضــه و افزای کمب
ــه رشــد نرخهــا منجــر شــده اســت.  شــکل می گیــرد کــه ب
ــران  ــراف ته ــهرهای اط ــه ش ــتاجران هم ب ــیاری از مس بس
مثــل پردیــس، پرنــد، هشــتگرد و شــهریار رفته اند کــه 
ــار  ــتی اقش ــرایط معیش ــود ش ــهرها نب ــن ش ــر ای ــاید اگ ش

اجاره نشــین از اوضــاع کنونــی هــم ســخت تر می شــد.

عــدم  مشــکل  حــل  بــرای  گفــت:  مســکن  حــوزه  کارشــناس 
نیــاز  مســتغات  و  امــاک  بــورس  از  ســازان  انبــوه  اســتقبال 
هاســت. یونیــت  مناســب  طراحــی  و  کامــل  شــفافیت   بــه 

ــیدن  ــرانجام نرس ــه س ــوص ب ــکن در خص ــوزه مس ــناس ح ــام کارش  فرن
ــس از ۳  ــته پ ــال گذش ــرد: در س ــار ک ــتغات اظه ــاک و مس ــورس ام ب
ســال افزایــش قیمــت مســکن، بهتریــن زمــان بــرای جــذب ســرمایه خــرد 
ــود و همچنیــن  ــد مســکن ب ــه ســمت حــوزه مول و نقدینگــی ســرگردان ب
بهتریــن زمــان تامیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه بــود کــه ایــن موضــوع 
در ســال گذشــته در دســتور کار قــرار گرفــت و اوراق ســلف مــوازی اســتاندار 
ــه صــورت یونیــت یکســان( مطــرح شــد.  )پیــش خریــد متــری مســکن ب

او بیــان کــرد: ولــی متاســفانه بــه دنبــال بروکراســی اداری و عملکــرد ضعیف 
وزارت اقتصــاد در یــک ســال گذشــته کــه تســهیات تامیــن مالــی مســکن 
کــه ۷ درصــد از کل تســهیات بانکــی بــود و بــه جــای اســتفاده از نقدینگــی 
ــت  ــه فرص ــد را ب ــک تهدی ــریع ی ــیار س ــتند بس ــی توانس ــرگردان، م س
 تبدیــل کننــد، ولــی نتوانســتند و هنــوز درگیــر مباحــث اداری آن هســتند.

کارشــناس حــوزه مســکن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه، چــه 
ــه  ــت: تجرب ــت؟، گف ــاک الزم اس ــورس ام ــرای ب ــرای اج ــاختی ب زیرس
تــا  را در گذشــته داشــتیم و در دهــه ۸۰  فــروش متــری مســکن 
ــار گذاشــته شــد. ــی ســپس مجــددا کن ــود، ول ــز ب  حــدودی موفقیــت آمی

 ۸۰ دهــه  از  بعــد  کــه،  اســت  ذکــر  بــه  الزم  کــرد:  تاکیــد  او 
نداشــتیم،  ســاختمان  و  زمیــن  صندوق هــای  در  خوبــی  ســابقه  
مســکن  بــازار  وارد  افــراد  اگــر  و  نیســت  همگــن  مســکن  زیــرا 
 شــوند و یونیــت یکســان دریافــت کننــد، بســیار بــا ارزش اســت.

کارشــناس حــوزه مســکن بیــان کــرد: موقعیــت مکانــی مســکن، 
چشــم انــداز مســکن، زمــان تحویــل آن بســیار بــا ارزش اســت و 
ثابــت  ارزش متفاوتــی دارد و تجربــه  ابــزار، مســکن  ایــن  براســاس 
ــد و  ــی کن ــری م ــان گی ــازنده نوس ــذار و س ــرمایه گ ــه س ــت ک ــرده اس ک
ــد. ــوق می ده ــود س ــمت خ ــه س ــکن را ب ــی مس ــت اصل ــود و منفع  س

فرنــام در خصــوص عــدم اســتقبال انبــوه ســازان از بورس اماک و مســتغات 
ــازار ســرمایه اظهــار کــرد: در طــول ســال های  ــه دلیــل عــدم شــفافیت ب ب
ــی ســود  ــح و افزایــش قیمــت زمیــن، ول ــی مصال ــه گران ــا توجــه ب اخیــر ب
ســاخت مســکن، بســیار بــاال بــوده اســت و افــراد شــاید نخواهنــد یــک حوزه 
 خــوب را بــا ســایر افــراد ســهیم شــوند و با افــراد دیگــر بــه اشــتراک بگذارند.

 او در پایــان بیــان کــرد: بــرای حــل مشــکل، عــدم اســتقبال انبــوه ســازان 
از بــورس امــاک و مســتغات نیــاز بــه شــفافیت کامــل و طراحــی مناســب 
ــن مشــخصی  ــد ســرمایه خــود را در زمی ــا شــخص بدان ــت هاســت ت یونی
ســرمایه گــذاری کــرده و ســود کل پــروژه تقســیم بــر تعــداد ســهامی مــی 

شــود کــه شــخص دارد

 یک کارشناس:

 اجاره بها در حال موازنه با قیمت مسکن است
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بــرای  دوره خدمــت  و شهرســازی گفت: ۴  راه  پیشــنهادی  وزیــر  قاســمی،  رســتم 
ــت در  ــپس فعالی ــدس و س ــاع مق ــربازی در دوران دف ــت س ــودم، نخس ــیم نم ــود ترس خ
ــت  ــه فعالی ــاء ک ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــس از آن ق ــازندگی و پ ــای س ــوزه کاره ح
 در بخش هایــی از ایــن مجموعــه بــه مســئولیت پیشــنهاد شــده مرتبــط اســت.

وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی در ادامــه افــزود: بســیاری بــاور نداشــتند کــه 
طرح هــای بــزرگ ســازندگی توســط مجموعه هــای داخلــی اجــرا شــود، در شــروع 
ــذا  ــم« ل ــا می توانی ــد » م ــی )ره( فرمودن ــام خمین ــازی کشــور ام ــازندگی و بازس ــام س ای
مبتنــی بــر همیــن امــر طرح هــای بزرگــی توســط فرزنــدان کشــور در حوزه هــای 
بــه »توانســتیم« تبدیــل شــد.  مختلــف تهیــه و اجــرا شــد و »مــا می توانیــم« 
وی در ادامــه افــزود: اقداماتــی در حــوزه حمــل و نقــل جــاده ای، ســاخت آزادراه و اتوبــان  
ــاء  ــرارگاه خاتم االنبی ــده در ق ــت بن ــتایی در دوران فعالی ــهری و روس ــن ش ــای بی و راه ه
ــی  ــوزه دریای ــا ح ــط ب ــک مرتب ــای کوچ ــت، پیش از آن دوران طرح ه ــه اس ــام گرفت انج
توســط شــرکت های خارجــی انجــام می گرفــت. مــا حتــی در دوران دفــاع مقــدس پایــگاه 
کوچــک دریایــی را بــه کمــک متخصصیــن کشــور یوگســاوی ســاختیم امــا بعــد از جنــگ 
بــا اعتمــاد و اعتقــاد بــر اصــل »مــا می توانیــم« در قــرارگاه خاتــم و بــه کمــک شــرکت های 
 خصوصــی همــکار، فعالیت هــای گســترده ای در حــوزه حمــل و نقــل دریایــی انجــام دادیــم.
ــا ۷  میلیــون ظرفیــت،  رســتم قاســمی در ادامــه افــزود: ســاخت بنــدر شــهید رجایــی ب
ــادر  ــاخت بن ــی و س ــام خمین ــدر ام ــعه بن ــلویه، توس ــق عس ــادری در مناط ــاخت بن س
ــی در  ــام اقدامات ــن انج ــارس و همچنی ــج ف ــوزه خلی ــری در ح ــزرگ دیگ ــک و ب کوچ
ــام گذشــته اســت. ــات ای ــه تجربی ــازی از جمل ــی و فرودگاه س ــل هوای  حــوزه حمــل و نق
انجــام  مســکن  حــوزه  گفت: اقداماتــی در  شهرســازی  و  راه  پیشــنهادی  وزیــر 
گرفتــه اســت، تعداد خانه هــای زیــادی در دورانــی کــه در قــرارگاه خاتم االنبیــاء 
مســکن  حــوزه  در  بســیاری  تجربیــات  از  لــذا  شــد  ســاخته  داشــتم،  فعالیــت 

ــه  ــد ب ــه بای ــم ک ــی داری ــه اصل ــل ۴ مقول ــل و نق ــوزه حم ــا در ح ــتم. م ــوردار هس برخ
ــهری و  ــن ش ــای بی ــر آزادراه و راه ه ــزار کیلومت ــفانه ۲۰۰ ه ــود. متأس ــه ش ــا توج آنه
ــت. ــوب نیس ــردی مطل ــاظ کارب ــه لح ــه ب ــده ک ــاخته ش ــور س ــه در کش ــتایی ک  روس
ــن  ــل ایم ــل و نق ــورها حم ــه کش ــی در هم ــش ریل ــن در بخ ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
راه انــدازی شــده و مــا بــا توجــه بــه شــرایط ژئوپلتیــک نیازمنــد توســعه بخــش ریلــی برای 
حمــل مســافر و بــار داریــم امــا بــه لحــاظ بســتر و نــاوگان و ســرعت حداکثــر ۱۰ درصــد 
ــته  ــن شایس ــه ای ــود ک ــام می ش ــی انج ــل ریل ــل و نق ــط حم ــار توس ــافر و ب ــل مس حم
ــم. ــی نداری ــت خوب ــز وضعی ــی نی ــی و دریای ــای هوای ــت. در بخش ه ــا نیس ــور م  کش
قاســمی تأکید کــرد: بخشــی از فرصــت هــای کشــور را از دســت داده ایم، بــرای 
اگــر  و  اســت  الزم  زیــادی  تــاش  رفتــه  دســت  از  فرصت هــای  بازپس گیــری 
باقــی مانــده را هــم از دســت خواهیــم داد.  تحولــی ایجــاد نکنیــم فرصت هــای 
روش هــای گذشــته و امــروز نشــان می دهــد کــه مــا بــه کمــک آنهــا نتوانســتیم 
ــتیم. ــجاعانه هس ــی و ش ــادی، مل ــدام جه ــد اق ــذا نیازمن ــیم ل ــا برس ــاخص ه ــه ش  ب
وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی در ادامــه افــزود: مــا بــه کمــک بودجه هــای 
عمومــی و جــاری حتــی یــک آزادراه هــم نمی توانیــم بســازیم بنابرایــن نگاهمــان 
را بایــد تغییــر دهیــم و بــه دنبــال روش هــای متــداول دنیــا برویــم از ایــن رو 
ســرمایه گذاری بــه کمــک بخــش خصوصــی داخلــی، ایرانیــان خــارج  از کشــور 
توســعه  بــرای  تهاتــر  روش هــای BOT و  از  اســتفاده  و  خارجــی  کشــورهای  و 
 حــوزه راه و شهرســازی امکان پذیــر اســت و در غیــر ایــن صــورت شــدنی نیســت.
ــم  ــه تقدی ــه ای ک ــه در برنام ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب ــمی در ادام ــتم قاس رس
ــریح  ــه تش ــوزه وزارتخان ــور را در ح ــکات کش ــت، مش ــده اس ــدگان ش ــس و نماین مجل
ــوای  ــی ق ــد همدل ــکات نیازمن ــن مش ــل ای ــرای ح ــک ب ــی ش ــت: ب ــت؛ گف ــرده اس ک
ــخت  ــات س ــد تصمیم ــذاری بای ــرمایه گ ــب س ــرای جل ــتیم و ب ــور هس ــف کش مختل
ــات  ــری تجربی ــی و بکارگی ــا همدل ــدوارم ب ــن امی ــم و م ــاد کنی ــت ایج ــم و جذابی بگیری
ــا  ــوان و هســتی خــود را مــی گــذارم ت گذشــته، برنامــه هــا محقــق شــود. مــن تمــام ت
 بتوانــم جــواب رفقــای شــهیدم را بدهــم و شــرایط حمــل و نقــل کشــور را تغییــر دهــم.
وی افــزود: از همــکاری و تعامــل مجلــس در مســیر بررســی صاحیــت خویــش قدردانــی 
ــئولیتم  ــیر مس ــه مس ــل در ادام ــکاری و تعام ــن هم ــدوارم ای ــم و امی ــی کن ــکر م و تش
ــم. ــر حــل کنی ــار یکدیگ ــم مســائل کشــور را در کن ــا بتوانی ــداوم داشــته باشــد ت ــز ت  نی
ــهم  ــت و س ــور اس ــیل کش ــنه آش ــروز پاش ــکن ام ــوزه مس ــزود: ح ــه اف ــمی در ادام قاس
ــا  ــن ۳۷ ت ــه بی ــوری ک ــه ط ــت، ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــا را ب ــادی از خانواره زی
ــد  ــرای تغییــر ایــن وضعیــت بای ــه مســکن تعلــق دارد و ب ۶۰ درصــد هزینــه خانوارهــا ب
ــا  ــم. ب ــر دهی ــه دســت یکدیگ ــه دســت ب ــه انجــام شــود و هم ــکاری چندجانب ــک هم ی
ــم. ــامان ده ــکن را س ــا مس ــرم ت ــه کار بگی ــتی ام را ب ــه هس ــا هم ــتم ت ــد بس ــود عه  خ
ــت،  ــت اس ــز اهمی ــکن حائ ــوع مس ــروش در موض ــاخت و ف ــن، س ــه زمی وی گفت: مولف
ــود  ــه خ ــکن را ب ــه مس ــد هزین ــزرگ ۵۰ درص ــهرهای ب ــژه در ش ــه وی ــن ب ــئله زمی مس
اختصــاص داده اســت و بــا بررســی هایــی کــه داشــتم بیــش از یــک میلیــون هکتــار زمیــن 
متعلــق بــه دولــت وجــود دارد و بــا اقــدام مطلــوب مجلــس در قالــب طــرح جهــش تولیــد 

مســکن بخشــی از آن در اختیــار محرومــان قــرار خواهــد گرفــت. مولفــه بعــدی مســئله 
 ســاخت مســکن اســت کــه برای حــل ایــن موضــوع نیــز راهکارهایــی در برنامه وجــود دارد.

ــر پیشــنهادی راه، مســکن و شهرســازی خاطرنشــان کــرد: مســئله مســکن و برنامــه  وزی
ــهم  ــم س ــی خواهی ــا م ــت و م ــه ای اس ــدام فراوزارتخان ــک اق ــکن ی ــی مس ــع مل جام
ــه دولــت منتقــل شــود تــا همــه نهادهــا درگیــر مســئله  ــه ب ســاخت مســکن از وزارتخان
ــائل  ــیاری از مس ــل بس ــود و ح ــاهد بهب ــکن ش ــل مس ــل معض ــا ح ــوند و ب ــکن ش مس
 فرهنگــی و اجتماعــی و تغییــر مشــکاتی نظیــر تاخیــر در ازدواج جوانــان شــویم.

ــق  ــی مناط ــا تمام ــتم و تقریب ــروم هس ــه مح ــک منطق ــن از ی ــمی گفت: م ــتم قاس رس
ــت  ــد از گذش ــردم بع ــرده ام، م ــایی ک ــود شناس ــفرهای خ ــی س ــور را ط ــروم کش مح
ــت  ــران و ناراح ــکن نگ ــتن راه و مس ــه نداش ــبت ب ــد، نس ــق دارن ــاب ح ــال از انق ۴۲ س
ــت  ــتایی و محرومی ــای روس ــوص راه ه ــدگان در خص ــه نماین ــی و دغدغ ــند، نگران باش
ــاخته  ــد س ــتایی بای ــر راه روس ــزار کیلومت ــت. ۳۲ ه ــت اس ــا و درس ــه ج ــق ب ــن مناط ای
ــاران  ــردن بیم ــرای ب ــی ب ــردم در برخــی مناطــق از داشــتن راه حت شــود و متاســفانه م
و زنــان بــاردار خــود بــه بیمارســتان محــروم هســتند. طــرح هــای ســاخت راه و 
ــس  ــک مجل ــت و کم ــد حمای ــت و نیازمن ــس نیس ــای فاینان ــرح ه ــس ط ــکن از جن مس
 اســت تــا بتــوان در ایــن حــوزه هــا محرومیــت زدایــی را در کشــور انجــام داد.

ــت  ــعار عدال ــا ش ــیزدهم ب ــت س ــژه دول ــه وی ــئوالن ب ــی مس ــرد: تمام ــار ک ــمی اظه قاس
مقــام  حتــی  و  دارنــد  را  کشــور  در  زدایــی  محرومیــت  رفــع  دغدغــه  محــوری 
ــا  ــت ام ــیار اس ــور بس ــکات در کش ــا و مش ــتی ه ــد کاس ــوده ان ــری فرم ــم رهب معظ
ــرد. ــل ک ــکات را ح ــن مش ــوان ای ــی ت ــه م ــود دارد ک ــم وج ــادی ه ــای زی ــت ه  ظرفی

وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت راه و شهرســازی 
ــراد  ــه از اف ــن وزارتخان ــن در ای ــرد: م ــان ک ــاختاری دارد، بی ــاح س ــه اص ــاز ب ــا نی حتم
جهــادی، انقابــی، دســتپاک و شایســته اســتفاده خواهــم کــرد و در کنــار آن بــا 
ــه  ــن وزارتخان ــد تحــول را در ای ــای جدی ــاز وکاره ــی و ایجــاد س ــای طای حــذف امضاه
ــد از  ــا بای ــان ه ــکن، راه و اتوب ــت مس ــا کیفی ــاخت ب ــرای س ــرد. ب ــم ک ــاد خواه ایج
 نخبــگان کشــور، مراکــز تحقیقاتــی، شــرکت هــای دانــش بنیــان و ... بهــره بــرد.

هــای  کمیســیون  بــا  تعامــل  کــرد:  تاکیــد  شهرســازی  و  راه  پیشــنهادی  وزیــر 
قــرار  خــود  دســتورکار  در  را  پیشــنهادات  و  کار  گــزارش  ارائــه  و  تخصصــی 
 خواهــم داد تــا مشــکات عظیــم کشــور در حــوزه راه و شهرســازی حــل شــود.

وی در خصــوص حمایــت از ســاخت مســکن ایثارگــران نیــز، گفــت: یکــی از نماینــدگان 
ــکن در  ــتن مس ــل نداش ــه دلی ــدی ب ــر ۷۰ درص ــه ایثارگ ــرد ک ــام ک ــن اع ــه م ــم ب خان
کارخانــه ای کــه در آن کار مــی کنــد، زندگــی هــم مــی کنــد بنابرایــن ســاخت و تامیــن 
 مســکن ایثارگــران، محرومــان و خانــواده شــهدا را در دســتورکار خــود قــرار خواهــم داد.

قاســمی در آخــر گفــت: دســتورکاری را بــا ۱۰ فرمــان تدویــن کــرده ام تــا در اولیــن روز 
کار خــود در وزارت راه و شهرســازی بــه کارمنــدان ایــن وزارتخانــه ابــاغ کنــم کــه ایجــاد 

بانــک زمیــن یکــی از فرمــان هــای ایــن دســتورکار اســت

 گزارش برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس:

 ۳۷ تا ۶۰ درصد هزینه خانوارها به مسکن تعلق دارد / وعده ایجاد بانک زمین
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 ۳۹۹ از  اینکــه  بیــان  بــا  و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
انجــام  معاملــه ای  اصــا  محلــه   ۲۵۰ در  تهــران  محلــه 
ــوازی  ــای م ــی در بازاره ــر تاطم ــا اگ ــت: حتم ــود گف نمی ش
ــود  ــد ب ــر خواه ــکن کمت ــازار مس ــش در ب ــود، اثرات ــاد ش ایج
ــل انتظــار اســت. ــازار قاب ــن ب ــی ای ــات از واکنشــهای فعل  و ثب

ــد  ــام ش ــاه اع ــرد: در خردادم ــار ک ــودزاده اظه ــود محم محم
متوســط قیمــت مســکن در تهــران ۳ درصــد افزایــش یافتــه؛ 
ــا  ــه اص ــت در ۲۵۰ محل ــه پایتخ ــه از ۳۹۹ محل ــی ک در حال
معاملــه ای صــورت نگرفتــه اســت. یعنــی در حــدود ۶۰ درصــد 
ــم امضــا نشــده اســت. از ۴۰  ــرارداد ه ــک ق ــی ی محــات حت
ــاد  ــاهد انعق ــط ش ــا فق ــی محله ه ــم در بعض ــی ه ــد مابق درص
یکــی دو فقــره قــرارداد خریــد و فــروش بوده ایــم. بنابرایــن ارایه 
داده هــای قیمتــی از چنیــن بــازاری اشــتباه اســت و بــه همیــن 
 دلیــل از ســال ۱۳۹۸ اعــام کردیــم این شــیوه را قبــول نداریم.
وی افــزود: قیمتهــای اعامــی بــر اســاس متوســط نــرخ 
معامــات  کــه  حالــی  در  می شــود  ارایــه  معامــات 
یــک  در  وقتــی  نمی شــود  اســت.  یافتــه  کاهــش  بســیار 
را  همــان  می گیــرد  صــورت  معاملــه  فقــره  دو  محلــه 
 ماکــی بــرای اعــام متوســط آن محلــه در نظــر گرفــت.
ــا اشــاره  معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی ب
بــه ۵۱۰۲ فقــره قــرارداد خریــد و فــروش مســکن طــی خــرداد 
۱۴۰۰ در تهــران گفــت: وقتــی می خواهیــد آمــار ارایــه دهیــد 
بایــد جامعــه آمــاری شــما عــدد قابــل توجهــی توجهــی باشــد 
ــه  ــا بتــوان آن را تســری داد. امــا زمانــی کــه در یــک مــاه ب ت

طــور مثــال ۱۰۰۰ معاملــه انجــام می شــود و در مــاه بعــد ۵۰ 
ــد. ــه دســت نمی آی ــاه ب ــن دو م ــه، نتیجــه مســاوی از ای  معامل

ــران در  ــدود در ته ــه مح ــد محل ــودزاده، چن ــه محم ــه گفت ب
ــازی  ــورس ب ــای ب ــه فض ــتند ک ــق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هس مناط
مســکن در آنجــا وجــود دارد. بــه طــور مثــال در شــرق 
ــن  ــای ای ــر محله ه ــش از دیگ ــیار بی ــات بس ــه ۴ معام منطق
ــه  ــی ک ــه قیمتهای ــتناد ب ــا اس ــد ب ــس نبای ــت. پ ــه اس منطق
ــر  ــرای دیگ ــود ب ــتخراج می ش ــه اس ــن محل ــای ای از قراداده
ــرخ تعییــن کــرد. ــا کل شــهر تهــران ن  محله هــای منطقــه ۴ ی
وی بــا بیــان اینکــه برنامــه ارایــه آمــار صحیــح از بــازار 
مســکن در دســتور کار وزارت راه و شهرســازی قــرار دارد 
گفــت: بــه دلیــل درگیــری و مشــغله ای کــه درخصــوص 
بــه  آمــار  موضــوع  داشــتیم  اســکان  و  امــاک  ســامانه 
 تعویــق افتــاده امــا بــه زودی آمــار اعــام خواهــد شــد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی اظهــار کــرد: تاکیــد اصلــی مــا 
ــکن  ــازار مس ــی در ب ــار تورم ــد انتظ ــه نبای ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــیده  ــات رس ــه ثب ــازار ب ــی ب ــای کل ــی فض ــرد. وقت ــاد ک ایج
و فروشــندگان حاضرنــد بــا قیمتهــای پاییــن، واحدهــای 
ــا  ــا نرخه ــد قب ــان می ده ــانند نش ــروش برس ــه ف ــود را ب خ
ــدرت  ــه ن ــدار ب ــر خری ــال حاض ــت. در ح ــوده اس ــی نب واقع
پیــدا مــی شــود و شــاید فروشــندگان هــم دســت نگــه 
دارد. قــرار  پایــدار  یــک حالــت  در  بــازار  امــا   داشــته اند 
بــازار  آینــده  از وضعیــت  محمــودزاده دربــاره پیش بینــی 
مســکن گفــت: ثبــات قیمتــی در بــازار مســکن بســتگی 
از  یــک  هیــچ  واقــع  در  دارد.  کان  اقتصــاد  شــرایط  بــه 
ــخصی  ــتقال مش ــورس از اس ــکن و ب ــا، ارز، مس ــای ط بازاره
ــن  ــه همی ــد. ب ــاط دارن ــر ارتب ــا یکدیگ ــتند و ب ــوردار نیس برخ
 لحــاظ بــا نســبت مشــخصی بــا هــم حرکــت می کننــد.
ــرل  ــت کنت ــازی را در جه ــتهای وزارت راه و شهرس وی، سیاس
بــازار مســکن دانســت و افــزود: برنامه هایــی مثــل طــرح اقــدام 
ــاک و  ــامانه ام ــی، س ــای خال ــات خانه ه ــکن، مالی ــی مس مل
اســکان، تعییــن نــرخ اجاره بهــا، وام ودیعــه مســکن و بســیاری 
دیگــر از اقدامــات در ایــن جهــت انجــام شــده کــه مســکن از 
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــل ش ــی تبدی ــه مصرف ــرمایه ای ب کاالی س
ایــن کارهــا بــه نظــرم اگــر تاطمــی در دیگــر بازارهــا داشــته 
ــن  ــود. ای ــد ب ــر خواه ــکن کمت ــازار مس ــا در ب ــیم حتم باش

ــل انتظــار اســت. ــازار، قاب مســاله از واکنــش هــای ب

پیش بینی معاون وزیر راه درباره بازار مسکن
 قیمت ها به چه سمتی می رود؟
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ماهنامه بین المللی تخصصی پیرامون آخرین اخبار بازار ساختمان و تاسیسات
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مهندس بهروز رضایی

مدیر اجرایی: مهران رضایی
مدیر عامل : نیما رضایی

نشانی : تهران ، بزرگراه نواب، خیابان مرتضوی، خیابان گلکار،
 نبش هامون ، پالک 2 ، واحد 3

تلفکس : 66898981    

لیتوگرافی  و چاپ  : چاپخانه طنین گستر  ،   021-77510005

لطفا  تاسیسات  و  ساختمان  بازار  نشریه  شماره   12 اشتراک   جهت 
مبلغ 650/000 ریال به شماره حساب 3402529147بانک تجارت به نام مهران 
رضایی و شماره کارت 5859831029797361واریز، فیش و مشخصات خود را به 

66898981 فکس نمایید.
شهریور 1400    سال سیزدهم     5000تومان

امروزه  ایرانی  سبک  به  منزل  داخلی  دکوراسیون  طراحی 
نکات  رعایت  نیازمند  و  است  شده  مدرنی  تغییرات  دچار 
صفر  با  بخواهید  اگر  است،  فردی  به  منحصر  قوانین  و 
شوید  آشنا  ایرانی  سبک  به  داخلی  دکوراسیون  صد  تا 
زیرا  ندهید  دست  از  بخش  را  این  میکنم  پیشنهاد 
اینجا  ایرانی  دکوراسیون  طراحی  درباره  نکات  تمامی 
باشد. کننده  کمک  حسابی  میتواند  و  است  شده   گفته 

دکوراسیون داخلی اتاق خواب به 
ایرانی سبک 

- برای انتخاب رنگ اتاق خواب بهتر است رنگ های تیره 
را  فراموش کنید در عوض رنگ های شاد و مایم  را  تند  و 
وارد اتاق خواب تان کنید، برای خوشرنگ تر شدن اتاق تان 
 میتوانید از کوسن های رنگی برای روی تخت بهره مند شوید.

  طراحی و چیدمان اتاق خواب شیک
از  قسمتی  کوچک  فرش  یک  فقط  میخواهید  اگر   -
که  دهید  قرار  طوری  را  آن  باید  کنید  پهن  خواب  اتاق 
بگیرد. قرار  آن  روی  پاهایتان  تخت  از  آمدن  پایین   هنگام 

- عکس دوست داشتنی تان را قاب کنید و در معرض دیدتان 
از  سرشار  شدن  بیدار  لحظه  و  خوابیدن  وقت  تا  دهید  قرار 
را  تان  عروسی  مثا عکس  و حال خوب شوید  مثبت  انرژی 
ببرید. لذت  آن  دیدن  از  و  کنید  نصب  خواب  تخت   روبری 

که  ضخیم  بسیار  های  پرده  از  خواب  اتاق  برای   -
که  هایی  پرده  نکنید  انتخاب  دارند  تیره  های  رنگ 
اند  تر  مناسب  خواب  اتاق  برای  هستند  سبک  و  نازک 
آورند. می  خواب  اتاق  به  را  آرامش  خود  با  همراه   و 

های  ایده  سراغ  ایرانی  های  خواب  اتاق  تزیین  برای   -
کاغذ  را  خواب  تخت  پشت  دیوار  مثا  بروید  مدرن 
میکنند. معجزه  نیز  مخفی  های  نورپردازی  کنید،   دیواری 

ایرانی دکوراسیون داخلی پذیرایی به سبک 
- مهمترین و کانونی ترین نقطه اتاق نشیمن باید مخصوص 
تلویزیون باشد این یکی از اصول مهم دکوراسیونی است که 
تزییناتی  باید  هم  تلویزیون  پشت  دیوار  بداند،  باید  هرکسی 
 همچون کاغذ دیواری، سنگ آنتیک و نورپردازی داشته باشد.

نشیمن دکوراسیون  نکات طراحی 
فاصله  کمی  بهتر  نچسبانید  دیوار  به  را  ها  مبل   -

برای  نچینید  فرش  روی  کاما  را  ها  مبل  بدهید، 
از  پایه  دو  است  بهتر  دکوراسیون  شدن  تر  خاص 
باشد. فرش  از  خارج  دیگر  پایه  دو  و  فرش  روی   مبل 

حتی  باشد  بلند  باید  نشیمن  و  پذیرایی  اتاق  پرده   -
الزم  کوتاه  های  پرده  تان  منزل  های  پنجره  اگر 
از  تان  منزل  شدن  زیباتر  برای  باید  شما  باشند  داشته 
کنید. استفاده  آیند  می  زمین  روی  تا  که  هایی   پرده 

کاغذ  رنگ  و  دیوار  رنگ  برای  دارید  کوچکی  منزل  اگر   -
دیواری باید سراغ رنگ های روشن بروید و اهمیت نورپردازی 
 را جدی بگیرید زیرا تاثیر بسزایی در بزرگنمایی منزل دارد.

اتاق غذاخوری طراحی دکوراسیون 
- رنگ اتاق غذاخوری باید طوری انتخاب شود که باعث تحریک 
میکنند  پیشنهاد  دکوراتورها  که  هایی  رنگ  مثا  اشتها شود 
 قرمز و نارنجی و خردلی است که جزو رنگ های گرم هستند.

ایرانی اتاق غذاخوری  دکوراسیون 
است  شکل  مستطیل  تان  غذاخوری  میز  اگر   -
گرد  میزتان  اگر  و  کنید  انتخاب  مستطیلی  فرش  باید 
یعنی  کنید  انتخاب  گرد  فرش  که  است  زیباتر  است 
باشد. داشته  وجود  هماهنگی  باید  میز  و  فرش   بین 

- بهترین ایده برای نورپردازی اتاق غذاخوری استفاده از چراغ 
اینگونه  میرسند،  میز  باالی  نزدیک  تا  که  است  آویزی  های 
میدهند. غذاخوری  اتاق  به  ای  العاده  فوق  نمای  ها   چراغ 

ظروف  از  میتوانید  فضا  این  تزیین  برای   -
کنید. استفاده  نوستالژیک  های  بشقاب  و   قدیمی 

ایرانی آشپزخانه  داخلی  دکوراسیون 
را  اول  حرف  ها  آشپزخانه کابینت  در دکوراسیون   -
هوشیار  ها  آن  مدل  و  رنگ  انتخاب  در  باید  پس  میزنند 
و  هایگاس  اف،  دی  ام  انواع  در  ها  کابینت  باشد 
است. ای  سلیقه  ها  آن  انتخاب  که  دارند  وجود   ممبران 

دکوراسیون و دیزین آشپزخانه به سبک ایرانی
معجزه  ها  کابینت  زیر  مخفی  نورپردازی   -
نشوید. غافل  آن  از  شرایطی  هیچ  تحت  پس   میکند 

گل  های  گلدان  از  آشپزخانه  تزیین  برای   -
. کنید  استفاده  دارند  زیبا  های  رنگ   که 

- پرده آشپزخانه نیز الزم نیست ضخیم باشد بلکه پرده های 
توری و نازک مناسب اند.

نکات طالیی برای طراحی دکوراسیون داخلی 
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-  بهترین شهرهای ترکیه برای خرید ملک 
در ساختمان هاست

-واکنش بازار مسکن به انتخابات آمریکا

-پرداخت وام ودیعه مسکن به ۷٨ هزار 
متقاضی

15bsnews.irشهریور  1400    سال سیزدهم       شماره  133   5000 تومان                                                                         تلفن: 66361534

 -خبر خوش برای خریداران مسکن

-آیا کاهش سرعت رشد جمعیت، شکل 
تقاضا برای مسکن را تغییر می دهد؟

-ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن در 
چهار سال را داریم
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ارز  قیمت  نسبی  رشد  دنبال  به 
زیر  فایل های  تعداد  خودرو،  و 
تا حدودی  بازار مسکن  در  قیمت 
واسطه های  و  شده  کاسته 
برخی  عقب نشینی  از  ملکی 
می دهند. خبر   فروشندگان 

کماکان  تهران  شهر  مسکن  بازار 
از  در رکود به سر می برد اما پس 
افزایش نسبی قیمت دالر، خودرو 
و مصالح ساختمانی، اشتیاق طرف 
تا  فروش  برای  مسکن  عرضه 
حدود  تا  است.  شده  کم  حدودی 
زیرقیمت  فایل های  قبل  هفته  دو 
دیده  وفور  به  ملک  بازار  در 
می توانستند  خریداران  و  می شد 
کنند.  خرید  به  اقدام  بال  فراغ  با 
تعداد  کاهش  از  جدید  شواهد 
دارد. حکایت  به قیمت   فایل های 

به  ملکی  واسطه های  گفته  بنابه 
سوی  از  مقاومت هایی  تدریج 
می شود.  دیده  فروشندگان 

نداشتن  به  توجه  با  عرضه  طرف 
در  بازار  آینده  از  روشن  برداشت 
است.  شده  تردید  دچار  فروش 
وجود  البته  هم  چندانی  خریدار 
به  وضعیت  این  خروجی  و  ندارد 
است.  شده  منجر  بازار  سردرگمی 
عمده واحدهای موجود در بازار نیز 
دارد. قرار  تهران  شمالی  نیمه   در 

منطقه  اماک  مشاوران  از  یکی 
وضعیت  درخصوص  تهران  غرب 
مسکن گفت:  بازار  روزهای  این 
جدید  دولت  اینکه  به  توجه  با 
نگرفته  پا  کامل  طور  به  هنوز 
بازار  و  هستند  آینده  منتظر  همه 
باتکلیف است. از طرفی به دلیل 
برخی  ارز،  قیمت  نسبی  افزایش 
مرغوب  واحدهای  فروشندگان 
و  شده اند  منصرف  فروش  از  فعا 
اقتصاد  وضعیت  شدن  روشن  تا 
بنابراین  نمی شوند.  بازار  وارد 
ما  دفتر  در  فایلهای موجود  عمده 
آپارتمانهای قدیمی است که مدتها 
موفق به فروش آن نشده ایم. از آن 

طرف متقاضیان توان خرید ندارند 
 و به همین دلیل بازار راکد است.

است  ماه  پنج  حدود  افزود:  وی 
بازار  در  قیمت  رشد  نوع  هیچ  که 
حتی  بنابراین  نداشته ایم.  مسکن 
نمی  نسبی هم  در صورت تحرک 
قیمتها  سنگین  رشد  انتظار  توان 
دیده  فعا  که  چیزی  داشت.  را 
تردید  از  ناشی  رکود  می شود 
است. فروشندگان  و   خریداران 

از طرف دیگر گزارش شامخ بخش 
ساختمان که نشان دهنده کاهش 
تیراژ ساخت وساز و افزایش قیمت 
مقداری  بود  ساختمانی  نهاده های 
تغییر  بازار مسکن  را در  انتظارات 
گزارش  اساس  بر  است.  داده 
)شامخ(  خرید  مدیران  شاخص 
ایران  تعاون  اتاق  توسط  که 
 ۱۴۰۰ تیرماه  در  شده  منتشر 
که  بوده   ۵۴.۸۷ شامخ  کل  عدد 
بوده   ۶۰.۵۵ که  خرداد  به  نسبت 
افت  و  دارد  چشمگیری  کاهش 

نشان  را  ساختمانی  فعالیتهای 
توجه  با  معتقدند  برخی  می دهد. 
صنعت  فعاالن  گزارش،  این  به 
بدبینی  نوعی  دچار  ساختمان 
شده اند که ممکن است به کاهش 
 ساخت و ساز در آینده منجر شود.

ساختمانی  نهاده های  قیمت  رشد 
ساخت  روند  روی  بر  حالی  در 
که  گذاشته  منفی  تاثیر  ساز  و 
مصالح  تورم  امسال  بهار  در 
مسکن  بازار  تورم  از  ساختمانی 
پیشی گرفت. البته حسن محتشم 
انجمن  مدیره  هیات  عضو  ـ 
است  معتقد  ـ  تهران  انبوه سازان 
قیمت  در  سریعا  مصالح  که تورم 
داشت. نخواهد  تاثیر   مسکن 

در  عوامل  مهمترین  معموال 
بازار  در  قیمت ها  به  سوق دهی 
تاثیر  رکود،  دوره  تکمیل  مسکن، 
تورم بازارهای موازی و تحرک ناشی 
از ظرفیت درونی این بازار است که 
در  ذکر شده  مولفه  هم اکنون سه 
نیست. مشاهده  قابل   بازار مسکن 

افزایش  معتقدند  برخی  اینکه  با 
به  می تواند  خودرو  و  دالر  قیمت 
شود  منجر  مسکن  قیمت  رشد 
فرآیند  شروع  داده  نشان  تجربه 
نمی تواند  لزوما  بازارها  این  رشد 
مولفه های  که  چرا  باشد؛  همزمان 
بازارها  جهت دهی  در  بسیاری 
درونی  ظرفیت  و  دارد  وجود 
مشخص  را  آن  مسیر  بخش  هر 
با  نمی توان  بنابراین  می کند. 
رکود  یا  نسبی  از تحرک  قاطعیت 
نزدیک  آینده  در  مسکن  بازار 

سخن گفت

آورده  اینکه  بیان  با  کار  حوزه  کارشناس  یک 
آنها  شدن  دار  خانه  به  که  نیست  آنقدر  کارگران 
کامل  تحویل  از  قبل  تا  که  کرد  تاکید  کند،  کمک 
ملی  مسکن  طرح  اجرای  و  مهر  مسکن  واحدهای 
از رئیس جمهور  و  تعریف کنیم  پروژه جدیدی  نباید 
بازار مسکن،  ثبات  برای  در شرایط حاضر  تا  خواست 
و  کند  کنترل  قیمتی  لحاظ  به  را  مسکن  بازار  هم 
برگرداند. استفاده  برای  را  خالی  آپارتمانهای   هم 

شدن  دار  خانه  امکان  درباره  اسماعیلی  حاج  حمید 
کارگران با توجه به شرایط موجود بازار مسکن، اظهار 
کرد: بحث مسکن مقوله پیچیده ای است به این دلیل 
باال است و  این بخش بسیار  که هزینه تمام شده در 
آورده کارگران با توجه به شرایط سخت اقتصادی که 
کار  این  باشد که  آنقدر کمک کننده  نمی تواند  دارند 
اول  در یک سال  معتقدم که  لذا  بگیرد  پا  به سرعت 
دولت امکان اینکه کار خیلی مهمی در بخش مسکن 
و  می خواهد  سرمایه  ندارد چون  وجود  بدهیم  انجام 
است. شده  گران  شدت  به  ساختمانی  مصالح   اکنون 

خارجی  و  داخلی  شرایط  به  توجه  با  افزود:  وی 
رئیس  که  هست  زیادی  اولویتهای  کشور، 
نمی  مسکن  و  بپردازد  آنها  به  باید  جمهور  
گیرد. قرار  وی  اولویتهای  جزو  االن  خیلی   تواند 

است  این  من  تاکید  داد:  ادامه  اسماعیلی  حاج 
ساماندهی  را  کار  بازار  ابتدا  باید  ایشان  که 
گام  و  کند  سازی  متعادل  را  معیشت  بعد  کند 

برسیم. مسکن  بخش  به  تا  برود  پیش  گام   به 
جمهوری  رئیس  ایده  درباره  کار  بازار  کارشناس  این 
در خصوص رونق بخش مسکن به منظور ایجاد شغل 
و احیای مشاغل مرتبط با آن اظهار کرد: بحث رونق 
مسکن از این جهت مطرح است که ایشان تأکید دارند 
این طریق  از  و  فعال  زیادی  رونق مسکن شغلهای  با 
ما  که  است  درست  شود.  می  تقویت  هم  معیشت 
کمبود مسکن داریم ولی اگر ایشان بتوانند واحدهای 
خالی مسکن را به شرایط بازار برگردانند و قیمتها را 
دار  خانه  به  و  است  بزرگی  بسیار  گام  کنند  متعادل 
اقشار کم درآمد کمک خواهد کرد. و   شدن کارگران 

واحدهای  کامل  تحویل  از  قبل  تا  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه  نباید  ملی  مسکن  طرح  اجرای  و  مهر  مسکن 
بخشی  حاضر  حال  در  گفت:  کنیم،  تعریف  جدیدی 
از ظرفیت های مسکن مهر هنوز باقی مانده که دولت 
آقای رئیسی باید آنها را ساماندهی کند؛ طرح مسکن 
ملی هم که بار نداده و در حد گرفتن آورده از مردم 
نیست. صاح  به  جدید  پروژه  تعریف  لذا  است   بوده 

حاج اسماعیلی در پایان تاکید کرد: معتقدم که رییس 
مسکن  بخش  ثبات  برای  حاضر  شرایط  در  جمهور 
هم بازار مسکن را به لحاظ قیمتی کنترل کنند و هم 
برگردانند چرا که  استفاده  برای  را  آپارتمانهای خالی 
بر اساس آمارها حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
خالی وجود دارد و این عدد در بخش مسکن رقم قابل 

توجهی است.

 دو راه پیش روی رئیسی برای ثبات بازار مسکن چرا مالکان از فروش مسکن دست برداشتند؟
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به گزارش بازار ساختمان و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بانک 
پایان  تا  را   ۸۲ تسهیات طرح  از  استفاده  مهلت  مسکن  حوزه  عامل 
مدت  تمدید  راستای  در  کرد:  اعام  و  تمدید   ۱۴۰۰ سال  شهریور 
استفاده از منابع ناشی از صدور اوراق رهنی مذکور، به منظور مساعدت 
با خریداران واحدهای مسکونی و پاسخگویی به تمامی درخواست های 
گرفتن  نظر  در  با  و  شعب  توسط  شده  ایجاد  تعهدات  و  واصله 

تعطیلی های مربوط به شیوع ویروس کرونا، بدین وسیله مهلت استفاده 
 از تسهیات طرح ۸۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می شود.

مذکور  سپرده  بدون  مسکن  خرید  تسهیات  اعطای  راستا  این  در 
آن  قرارداد  پیش نویس  که  می شود  درخواست هایی  مشمول 
ذیربط  قرارداد  و  تنظیم   ۱۴۰۰ شهریور   ۳۱ تاریخ  تا  حداکثر 
شود. ثبت  رسمی  اسناد  دفاتر  در   ۱۴۰۰ مهر   ۳۰ تاریخ  تا   حداکثر 
پایان  تا  که  متقاضیانی  به  مسکن  حوزه  عامل  بانک  شعب  تمامی 
مسکن  خرید  تسهیات  از  بهره مندی  درخواست  آینده  سال  شهریور 
از تسهیات مسکن را دارند،  اوراق گواهی حق تقدم استفاده  از محل 
داخلی  اعتبار  محل  از  )بخشی  توأم  صورت  به  را  موصوف  تسهیات 
کرد. خواهند  پرداخت  مذکور(  اوراق  خرید  محل  از  بخشی  و   بانک 

براساس این گزارش، پرداخت تسهیات خرید مسکن بدون سپرده که 
از دی ماه سال جاری به متقاضیان پرداخت می شود به نحوی است 
استفاده  حق تقدم  گواهی  اوراق  محل  از  تسهیات  مبلغ  از  نیمی  که 
تا  از محل منابع بدون سپرده )مجموعاً  از تسهیات مسکن و مابقی 
پرداخت  تقدم(  حق  گواهی  اوراق  مسکن  خرید  تسهیات  سقف های 
می شود. به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیات نیازمند 

خرید اوراق هستند

افزایش  به  اشاره  با  اماک  مشاوران  اتحادیه  رئیس   
دخالت  گفت:  مسکن،  اجاره بهای  نرخ  درصدی   ۵۰
شد. قیمت ها  افزایش  باعث  بخش  این  در   دولت 

در  قبل  دولت  کم کاری  به  اشاره  با  خسروی  مصطفی قلی 
گذشته  دولت  در  کرد: متاسفانه  اظهار  کشور،  مسکن  بخش 
این  گردن  به  را  خود  کم کاری  مسئوالن  که  بود  این  رسم 
میلیون   ۵ حدود  کشور  که  االن  آیا  می انداختند؛  آن  و 
مقصرند؟ اماک  مشاوران  دارد  کمبود  مسکونی   واحد 

وی با اشاره به این که گزارش های بانک مرکزی از بازار مسکن 
اعام  خود  گزارش  آخرین  در  بانک  این  گفت:  است،  اشتباه 
میلیون و۴۴  به متری ۳۰  تهران  قیمت مسکن  کرده متوسط 
است  حالی  در  است، این  یافته  افزایش  تومان  تومان   هزار 
است. تومان  میلیون   ۲۷ تا   ۲۶ تهران  قیمت  متوسط   که 

وی با بیان این که زور اتحادیه اماک به بانک مرکزی و مرکز آمار 
ایران نمی رسد، تصریح کرد: داده های بانک مرکزی از تحوالت 
می ریزد. بهم  را  بازار  و  ندارد  درستی  مبنای  مسکن   بخش 

متاسفانه  افزود:  نیز  مسکن  اجاره  بازار  درباره  قلی خسروی 
دخالت های دولت در این بخش باعث شد تابستان امسال نرخ 
 اجاره بها حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران اماک پیش  تر اشاره به این که گزارش 
بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن دقیق نیست، اظهار کرد: بانک 
مرکزی اعام می کند که از آمار خام سامانه اماک و مستغات 
می کند. استفاده  خود  گزارش های  تهیه  برای  رهگیری(   )کد 

وی ادامه داد: بانک مرکزی از طریق اتاق ایران آمار خام سامانه 
را استفاده می کند، اما باید به این نکته اشاره کنیم ۶۰ درصد 
معامات بازار مسکن در این سامانه ثبت می شود و بانک مرکزی 
 با حدس و گمان گزارش خود را از بازار مسکن تهیه می کند.

گزارش های  با  مرکزی  بانک  کرد:  تصریح  وی 
شود. می  مسکن  بازار  در  تشنج  باعث  خود   اشتباه 

معاونت  عملکرد  از  انتقاد  با  اماک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
اتحادیه  شد  اعام  زمانیکه  افزود:  ساختمان،  و  مسکن 
می رود  شهرسازی  و  راه  وزارت  نظر  زیر  اماک  مشاوران 
و  اصناف  اتاق  که  بود  درحالی  این  کردیم،  استقبال  ما 
هستید. کار  این  موافق  چرا  کردند  گایه  ما  از  صمت   وزارت 

قلی خسروی بیان کرد: در صورتیکه اتحادیه زیرمجموعه وزارت 
راه شود، ما ارتقا پیدا می کنیم و تبدیل به کانون مشاوران اماک 

خواهیم شد

 خبر خوش برای خریداران مسکن

 میانگین قیمت مسکن در تهران از زبان رئیس اتحادیه
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آیا کاهش سرعت رشد جمعیت، شکل تقاضا برای مسکن را تغییر می دهد؟ 

 تاثیــر تغییــرات جمعیــت شــناختی بــر تقاضــای مســکن در 
ایــران چنــدان در معــرض پژوهــش نبــوده اســت. با ایــن همه، 
ــوار  ــداد خان ــد تع ــرعت رش ــه س ــد ک ــان می دهن ــا نش آمار ه
در ایــران، همپــای ســرعت رشــد جمعیــت افــت پیــدا کــرده و 
بــه ایــن ترتیــب، ســرعت رشــد تقاضــا بــرای مســکن هــم کــم 
شــده اســت. ایــن موضــوع، در کنــار تقاضــا بــرای واحد هــای 
ــای  ــن داده ه ــی از مهم تری ــر، یک ــراژ کمت ــا مت ــکونی ب مس
ــود. ــد ب ــازار مســکن خواه ــازان در ب ــوه س ــرای انب ــاری ب  آم

 جمعیــت ایــران بــر خــاف پیــش بینی هــای قدیمــی، 
بــه ســرعت در حــال پیــر شــدن اســت و عــاوه بــر 
در  هــم  دیگــری  شــناختی  جمعیــت  تغییــرات  ایــن، 
اســت  حالــی  در  ایــن  اســت.  وقــوع  حــال  در  ایــران 
کــه در مــورد تاثیــر ایــن تغییــرات جمعیــت شــناختی 
بــر وضعیــت آینــده اقتصــاد ایــران )و از جملــه بــازار 
 مســکن( پژوهش هــای چندانــی صــورت نگرفتــه اســت.

ــالمندی در  ــاز س ــه ف ــه ورود ب ــد ک ــا نشــان می دهن برآورد ه
ــور ســهم  ــا عب ــان ب ــی از ســال ۱۴۰۰ و همزم ــران در حال ای
جمعیــت ســالمند )بیــش از ۶۰ ســال( از ۱۰ درصــد کل 
جمعیــت آغــاز شــده اســت کــه پیش بینی هــا حاکــی اســت 
تغییــرات فــاز جمعیتــی در ایــران در ســال های پیــش رو بــه 
ــت. ــد داش ــه خواه ــالمندی ادام ــدی س ــای بع ــمت فاز ه  س

ــت در  ــد جمعی ــگ رش ــش آهن ــا کاه ــان ب ــو، همزم از آن س
کشــور، ســرعت رشــد تعــداد خانــوار نیــز افــت کــرده اســت. 
بــر ایــن اســاس، تعــداد خانوار های کشــور کــه درســال ۱۳۹۵ 
برابــر بــا ۲۴ میلیــون و ۲۰۰ هــزار خانــوار بود در ســال ۱۳۹۸ 
بــه ۲۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار خانــوار و در ســال ۱۳۹۹ بــه ۲۶ 

ــد  ــوار رســیده اســت کــه هــر چن ــون و ۲۰۰ هــزار خان میلی
ــت. ــده اس ــته ش ــد آن کاس ــرعت رش ــت، از س ــی اس  افزایش

نگاهــی بــه تغییــرات مربــوط بــه نــرخ رشــد ســاالنه 
ســاله  پنــج  در  میــزان  ایــن  می دهــد،  نشــان  خانــوار 
بــوده  درصــد   ۲.۶ معــادل   ۱۳۹۵ ســال  بــه  منتهــی 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن میــزان در ســال 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد کاه ــدود ۲ درص ــه ح  ۱۳۹۸ ب

ــه  ــرمایه ب ــازار س ــط ب ــرای بس ــا ب ــان، تاش ه ــن می در ای
ــاز  ــت و آغ ــان اس ــم در جری ــودرو ه ــکن و خ بازار های مس
بــه کار دولــت ســیزدهم هــم امیدواری هــا بــه ایــن دو 
ــی  ــب، در حال ــن ترتی ــه ای ــش داده اســت. ب ــرد را افزای رویک
کــه اقتصــاد ایــران همچنــان بــه شــدت بانــک محــور اســت 
ــازار ســرمایه وجــود دارد،  ــرای توســعه ب ــی ب و ظرفیــت باالی
بســیاری می پرســند چــرا از ظرفیت هــای بــازار ســرمایه 
 بــرای تامیــن مالــی حــوزه مســکن اســتفاده نمی شــود؟

گیــری  اوج  بــا  و همزمــان  در طــول ۲ ســال گذشــته 
ــود  ــده ب ــرح ش ــده مط ــن ای ــرمایه، ای ــازار س ــه ب ــات ب توجه
ــه  ــورس ب ــکن در ب ــری مس ــد مت ــت از خری ــی صحب و حت
ــنگین  ــد ورود س ــد نیازمن ــن رون ــا ای ــود. ام ــده ب ــان آم می
انبــوه ســازان بــه حــوزه مســکن اســت کــه بــه تولیــد انبــوه 
مســکن ختــم خواهــد شــد. امــا در شــرایطی کــه تقاضــا بــرای 
ــی هــا(  ــد ایران ــدرت خری ــه دلیــل افــت ق ــد مســکن )ب خری
افــت شــدید پیــدا کــرده و بــه رکــود در بخــش مســکن ختــم 
شــده اســت، انگیــزه کافــی بــرای هدایــت ســرمایه بــه انبــوه 
ســازی مســکن هــم وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل، عرضــه 

ــود. ــد ب ــت نخواه ــن موفقی ــم قری ــورس ه مســکن در ب
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انتظارات سازندگان از آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰
فعــاالن ســاختمانی در تشــریح »اوضــاع تابســتانی بازار 
ملــک« ســه تصویر متفــاوت از بهار ۱۴۰۰ ارائــه کردند. 
گــزارش جدیــد نظرســنجی دوره ای از ســرمایه گذاران 
ســاختمانی نشــان می دهــد »تمایــل مالــکان کلنگــی 
بــه مشــارکت« کاهــش یافتــه و همزمــان شــوک 
تــازه ای -در تیرمــاه- از محــل تــورم مصالح ســاختمانی 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــاز وارد ش ــازار ساخت و س ــه ب ب
»فــروش نوســازها« نیــز نســبت بــه فصــل قبــل افــت 
ــت  ــی از برگش ــداد ناش ــه روی ــر س ــت. ه ــرده اس ک
انتظــارات، بــه شــکل »توقــف خوش بینــی« بــه آینــده 
ــت. ــرده اس ــروز ک ــامخ« ب ــزارش »ش ــکن در گ  مس

بــه گزارش بازارســاختمان و بــه نقــل از دنیــای اقتصاد، 
ــتانی  ــازار تابس ــده ب ــاوت عم ــه تف ــایی س ــا شناس ب
ــیگنال های  ــال، س ــار امس ــا به ــه ب ــاک در مقایس ام
بازگشــت  از  از ســوی ســازنده ها،  دریافــت شــده 
ــد. ــر می ده ــکن خب ــازار مس ــای ب ــه فض ــی ب  بدبین
ــام  ــنجی انج ــن نظرس ــاختمانی در تازه تری ــاالن س فع
ــج آن در  ــران کــه نتای ــاق تعــاون ای شــده از ســوی ات
قالــب گزارشــی بــا عنــوان شــامخ ســاختمان منتشــر 
می شــود ضمــن تشــریح شــرایط بــازار ســاخت و ســاز 
در چنــد پارامتــر مهــم، وضعیت بازار ســاخت وســاز در 
تیرمــاه و همچنیــن انتظــارات خود از آینــده کوتاه مدت 
ــد.   ــام کردن ــش رو اع ــای پی ــازار را در هفته ه ــن ب ای
تغییــرات اعــام شــده در پارامترهــای مــورد ارزیابی در 
ــاه منتشــر می شــود ســمت  ــن گــزارش کــه هــر م ای
 وســوی کوتاه مــدت بــازار مســکن را ترســیم می کنــد.

در ایــن گــزارش شــرایط کوتاه مــدت بــازار مســکن بــه 
لحــاظ فــروش واحدهــای مســکونی، تامیــن مصالــح و 
ــه  ــده و عرض ــت تمام ش ــاختمانی، قیم ــزات س تجهی
زمیــن از ســوی ســازنده ها شــرح داده می شــود و 
تغییــرات ایجــاد شــده در هــر کــدام از ایــن پارامترهــا 
ــت  ــه اعــام نظــر ســازنده ها از باب ــت منجــر ب در نهای
انتظــارات آنهــا دربــاره آینــده کوتاه مــدت بــازار 

ــود. ــاز می ش ــاخت وس ــکن و س مس

ــر  ــه منتش ــن زمین ــه در ای ــی ک ــن گزارش در تازه تری
قبــل،  ماه هــای  روال  بــا  مطابــق  اســت  شــده 
ــکن  ــات مس ــاز و معام ــاخت وس ــازار س ــت ب وضعی
ــاختمانی  ــاالن س ــدگاه فع ــتان از دی ــاه اول تابس در م
ــن  ــرایط ای ــه ش ــازنده ها ب ــگاه س ــده و ن ــریح ش تش
 بــازار در هفته هــای پیــش رو اعــام شــده اســت.

بررســی ها بــر پایــه اطاعــات منــدرج در ایــن گــزارش 

ــه  ــاره نــگاه ســازنده ها نســبت ب ــه تازگــی و درب کــه ب
تحــوالت بــازار ساخت وســاز و مســکن در تیرمــاه 
و انتظــار آنهــا از شــرایط ایــن بــازار در مردادمــاه 
منتشــر شــده اســت نشــان می دهــد شــرایط در بــازار 
ــاالن  ــدگاه فع ــکن از دی ــات مس ــاز و معام ساخت وس
ســاختمانی بــه گونــه ای اســت کــه می تــوان بازگشــت 
 دوبــاره بدبینــی بــه ایــن بخــش را از آن اســتنباط کرد.
فعــاالن ســاختمانی بــا اعــام ســه تفــاوت بــازار 
ــار  ــازار در به ــن ب ــا ای ــکونی ب ــاک مس ــتانی ام تابس
ســال جــاری، شــرایط بــازار ملــک را در میانه تابســتان 
ــد. ــرز بدبینــی و خوش بینــی پیش بینــی می کنن  در م

در گــزارش مربــوط بــه شــاخص مدیــران خریــد 
ســاختمان کــه بــا عنــوان گــزارش شــامخ ســاختمان 
بــه صــورت ماهانــه منتشــر می شــود انتظــارات فعــاالن 
ــازار  ــدت ب ــده کوتاه م ــا آین ــاط ب ــاختمانی در ارتب س
ــی داشــته اســت و  ــد نزول مســکن و ساخت وســاز رون
عــدد مربــوط بــه ایــن شــاخص در ایــن گزارش نســبت 
 بــه خــرداد مــاه – یــک مــاه قبل- کاهــش یافته اســت.

ــاختمان  ــامخ کل س ــدد ش ــزارش، ع ــن گ ــاس ای براس
در تیرمــاه ۱۴۰۰ بــه ۸۷/ ۵۴ رســیده اســت کــه 
نســبت بــه مــاه قبــل )۵۵/ ۶۰( کاهــش قابــل توجهــی 
یافتــه اســت. ایــن عــدد نشــان دهنده کاهــش میــزان 
فعالیت هــای مربــوط بــه کســب وکار در بازارمســکن در 

ایــن مــاه نســبت بــه مــاه قبــل اســت.

ــن  ــرار گرفت ــاوت نشــان دهنده ق ــن ســه تف ــد ای برآین
بــازار مســکن در مــاه ابتــدای تابســتان در فــاز بدبینــی 
 نســبت بــه ماه های ســپری شــده از ســال جاری اســت.
ــکونی  ــاک مس ــتانی ام ــازار تابس ــاوت ب ــتین تف نخس
ــار ۱۴۰۰  ــازار در به ــن ب ــرایط ای ــا ش ــه ب در مقایس
بــه کاهــش ســفارش بــرای ســاخت مســکن از ســوی 
مالــکان زمیــن مربــوط می شــود. عــدد شــاخص مربوط 
ــتریان  ــد مش ــفارش های جدی ــزان س ــر می ــه پارامت ب
ــن  ــکان زمی ــت مال ــزان درخواس ــای می ــه معن ــه ب ک
ــا میــزان عرضــه  ــرای تخریــب و نوســازی مســکن ی ب
ــتین  ــت در نخس ــکن اس ــاخت مس ــرای س ــن ب زمی
 مــاه از تابســتان امســال بــه ۴۶ کاهــش یافتــه اســت.

ــر شــدن شــرایط عرضــه  ــن عــدد نشــان دهنده بدت ای
ــازنده ها  ــوی س ــکن از س ــاخت مس ــرای س ــن ب زمی
انتشــار  بــه  منجــر  کــه  ارزیابی هایــی  در  اســت. 
گــزارش شــامخ ســاختمان می شــود در صورتــی 
ــد نشــان دهنده  ــر از ۵۰ باش ــاخص کمت ــدد ش ــه ع ک

ــن  ــه ای ــی ک ــت. در صورت ــرایط اس ــدن ش ــر ش بدت
ــود در آن  ــان دهنده بهب ــد نش ــش از ۵۰ باش ــدد بی ع
بخــش اســت و عــدد ۵۰ نشــان دهنده عــدم تغییــر در 
شــاخص مــورد بررســی اســت.  عــدد شــاخص مربــوط 
ــاه  ــی در تیرم ــاز در حال ــاخت وس ــت س ــه درخواس ب
ــه  ــزارش شــده اســت ک ــادل ۴۶ گ ــر از ۵۰ و مع کمت
ایــن میــزان کمتریــن عــدد از آبــان مــاه ســال گذشــته 
تاکنــون اســت. در حالــی کــه اوج ایــن عــدد در اســفند 
 مــاه ســال گذشــته بــود کــه عــدد ۵۸ گــزارش شــد.
ــکن  ــازار مس ــل ب ــه تعطی ــاه نیم ــه م ــن ک در فروردی
ــا  ــود ام ــن شــاخص ۳۶ ب ــدد ای محســوب می شــود ع
ــاه  ــت م ــدد در اردیبهش ــور مج ــاخص به ط ــدد ش ع
ــرداد  ــد. در خ ــزارش ش ــادل ۵۱ گ ــه و مع اوج گرفت
مــاه بــه ۵۴ رســید و در تیرمــاه بــا بدتــر شــدن 
 شــرایط بــرای ســازنده ها، بــه عــدد ۴۶ ســقوط کــرد.
ــتثنای  ــل و اس ــه تعطی ــاه نیم ــی از م ــا چشم پوش ب
فروردیــن ، عــدد شــاخص مربــوط بــه درخواســت 
ساخت و ســاز از ســوی مالــکان، در تیرمــاه ۱۴۰۰ 
ــوده اســت.  ــان ســال گذشــته ب کمتریــن میــزان از آب
در آبــان ۹۹ ایــن عــدد ۳۷ بــود امــا در ماه هــای بعــد 
ــام  ــرد و در تم ــی ک ــی ط ــیر افزایش ــدد مس ــن ع ای
ماه هــا )بــه جــز فروردیــن ۱۴۰۰( تــا خــرداد امســال 

بــاالی ۵۰ بــود.  
ریســک های  تکلیــف  تعییــن  مــاه   ،۹۹ آبــان 
ــای  ــک ها در ماه ه ــن ریس ــه ای ــود ک ــادی ب غیراقتص
قبــل از آن منجــر بــه تشــدید انتظــارات تورمــی شــده 
بــود. امــا بــا تعییــن تکلیــف ریســک های غیراقتصــادی 
و کاهــش آنهــا، شــرایط در بازارهــا و از جملــه در بــازار 
ــان  ــن زم ــد. در ای ــر ش ــبی آرام ت ــور نس ــکن به ط مس
بــا از بیــن رفتــن انتظــارات تورمــی تمایــل بــه عرضــه 
زمیــن از ســوی مالــکان نیــز افزایــش یافــت. در 
ــن  ــن رفت ــل از بی ــه دلی ــکان ب ــان مال ــع در آن زم واق
ــون  ــا هم اکن ــدند. ام ــنده ش ــی فروش ــارات تورم انتظ
ــرای ســاخت مســکن  به طــور مجــدد عرضــه زمیــن ب
از  مســکن  ســاخت  ســفارش  پارامتــر  قالــب  در 
ــرار گرفتــه اســت. ــد ق  ســوی مشــتریان در شــرایط ب
تفــاوت دوم بــازار تابســتانی مســکن در مقایســه بــا این 
ــاختمانی  ــاالن س ــدگاه فع ــار ۱۴۰۰ از دی ــازار در به ب
ــه  ــت و هزین ــوع قیم ــه موض ــوط ب ــازنده ها، مرب و س
خریــد مصالــح ســاختمانی و شــاخص مربــوط بــه آن 
اســت. شــاخص مربــوط بــه قیمــت خریــد مــواد اولیــه 
ــاخص  ــان ش ــع هم ــه در واق ــاز ک ــورد نی ــوازم م ــا ل ی

هزینــه تامیــن مصالــح و تجهیــزات ســاختمانی اســت 
در تابســتان امســال بــه ۶۳/ ۸۹ رســید کــه ایــن 

ــود. ــا ۴۴/ ۷۹ ب ــر ب ــاه براب میــزان در خــرداد م

ــه در  ــای مســکونی ک ــروش واحده ــزان ف کاهــش می
گــزارش شــامخ ســاختمان نیــز منعکــس شــده اســت 
از یــک ســو ناشــی از کاهــش خریــدار در بــازار مســکن 
ــر  ــد و از ســوی دیگ ــدرت خری ــف ق ــل تضعی ــه دلی ب
ــه  ــکان ب ــل مال ــه تمای ــل توج ــش قاب ــی از کاه ناش
عرضــه زمیــن بــرای ســاخت وســاز اســت. در شــرایطی 
کــه بــازار بــا افــت میــزان عرضــه یــا کاهــش تمایــل 
بــرای فــروش مســکن مواجــه می شــود ایــن ســیگنال 
ــازار دریافــت می شــود کــه ســمت عرضــه زمیــن  از ب
دچــار انتظــارات تورمــی شــده اســت. هم اکنــون نیــز 
رگه هایــی از بــروز انتظــارات تورمــی در میــان مالــکان 
ــش  ــه کاه ــر ب ــه منج ــود ک ــاهده می ش ــن مش زمی
تمایــل آنهــا بــرای عرضــه زمیــن بــه بــازار شــده اســت.

ایــن  و حــال حاضــر  مقایســه شــرایط گذشــته 
بازگشــت  نشــان دهنده  حالــی  در  شــاخص  ســه 
کــه  اســت  مســکن  بــازار  بــه  بدبینــی  دوبــاره 
بــر  را  خــود  اثــر  همچنیــن  تفــاوت  ســه  ایــن 
بــازار  کوتاه مــدت  آینــده  از  ســازنده ها  انتظــارات 
می کنــد. منعکــس  ساخت وســاز  و   مســکن 
ســازنده ها  انتظــارات  از  شــده  محاســبه  عــدد 
دربــاره آینــده کوتاه مــدت بــازار )وضعیــت بــازار 
 ،)۱۴۰۰ مــرداد  در  وســاز  ســاخت  و  مســکن 
ــت. ــون اس ــال تاکن ــدای امس ــدد از ابت ــن ع  پایین تری
ارتبــاط  در  ســازنده ها  انتظــارات  شــاخص  عــدد 
مــرداد  در  خــود  فعالیت هــای  وضعیــت  بــا 
اســت  شــده  اعــام   ۵۳  /۶۵ حالــی  در  مــاه، 
بــود.  ۶۰  /۱۱ مــاه  خــرداد  در  عــدد  ایــن   کــه 

اگــر چــه هم اکنــون ایــن عــدد در مــرز بدبینــی 
ــه  ــا ک ــا از آنج ــت ام ــه اس ــرار گرفت ــی ق و خوش بین
ــی  ــل توجه ــش قاب ــا کاه ــل ب ــاه قب ــه م ــبت ب نس
مواجــه شــده اســت، تغییــرات آن را می تــوان معنــادار 
ــر  ــا در نظ ــژه ب ــه وی ــرات ب ــن تغیی ــرد. ای ــوان ک عن
گرفتــن افــت محســوس عــدد کل شــامخ ســاختمان، 
ــتانه  ــکن در آس ــازار مس ــن ب ــرار گرفت ــان دهنده ق نش
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــی می ت ــا حت ــت ی ــی اس ــاز بدبین ف
 بــازار مســکن مجــددا بــه فــاز بدبینــی برگشــته اســت.
ــه  ــای ارائ ــه آیتم ه ــوط ب ــرات مرب ــا از تغیی برآورده

شــده در گــزارش شــامخ ســاختمان نشــان دهنده 
بــر  ملــک  بــازار  خاکســتری  فضــای  انعــکاس 
ســال  اســت.  مســکن  عرضــه  انتظــارات ســمت 
تورمــی،  انتظــارات  تشــدید  دلیــل  بــه  گذشــته 
ــت. ــرار گرف ــیاه ق ــت س ــز در وضعی ــکن نی ــازار مس  ب

ــک های  ــش ریس ــر کاه ــت تاثی ــال تح ــار امس ــا به ام
ــه  ــی ب ــارات تورم ــن انتظ ــن رفت غیراقتصــادی و از بی
دنبــال برگــزاری نشســت های برجامــی، بازارهــای 
ــر  ــز تحــت تاثی ــازار مســکن نی ــه ب اقتصــادی از جمل
ــا  ــن بازاره ــی در ای ــدت نااطمینان ــه و ش ــرار گرفت ق
فروکــش کــرد. ایــن موضــوع خــود را در شــکل افزایش 
ــان داد. ــکن نش ــن و مس ــه زمی ــرای عرض ــل ب  تمای

همچنیــن بهــار، بــازار مســکن بــا کاهــش تــورم ماهانه 
امــاک مســکونی آغــاز شــد و در دو مــاه فروردیــن و 
اردیبهشــت تــورم ماهانــه منفــی بــه ثبــت رســید. در 
واقــع شــرایط بــازار معامــات مســکن شــهر تهــران در 
بهــار ۱۴۰۰ را می تــوان وضعیت ســفید توصیــف کرد.  
بــا ایــن حــال، تــورم ماهانــه مســکن در تیــر مــاه بــه 
یــک درصــد رســید کــه بــه دلیــل ثبــت تــورم عمومی 
۲ درصــدی می تــوان از آن بــا عنــوان کاهــش قیمــت 
ــرد. ــاد ک ــدای تابســتان ی ــاه ابت ــی مســکن در م  واقع

در گزارشــی در تشــریح تحــوالت بــازار معامــات 
مســکن در تیرمــاه فضــای تابســتانی بــازار ملــک 
ــی  ــت. فضای ــده اس ــف ش ــتری توصی ــی خاکس فضای
ــری از بدبینی هــای ســال گذشــته  ــه خب کــه در آن ن
اســت و نــه خوش بینی هــای بهــار را می تــوان در 
ــازار مســکن در  ــع فضــای ب آن مشــاهده کــرد. در واق
ــوان نوعــی فضــای بینابینــی  تابســتان امســال را می ت
یــا فضــای خاکســتری توصیــف کــرد. هم اکنــون نیــز 
ــر در  ــه پیش ت ــتری را ک ــای خاکس ــن فض ــای ای ردپ
ــه تحــوالت بازارمعامــات  تحلیــل آمارهــای مربــوط ب
ــد  ــاره ش ــه آن اش ــاه ب ــران در تیرم ــهر ته مســکن ش
ــرد. ــاهده ک ــکن مش ــه مس ــمت عرض ــوان در س  می ت
ــاخص  ــدد ش ــوز ع ــه هن ــر چ ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ب
مربــوط بــه انتظــارات ســازنده ها از آینــده کوتاه مــدت 
ــزان  ــن می ــا ای ــرار دارد ام ــاالی ۵۰ ق ــازار مســکن ب ب
پایین تریــن عــدد از ابتــدای ســال تاکنــون اســت.  در 
ــن شــاخص ۵/ ۶۱، در  ــه ای ــوط ب ــدد مرب ــن ع فروردی
ــون  ــا هم اکن ــود ام ــرداد ۶۰ ب ــت ۵۸ و در خ اردیبهش

ــه ۶۵/ ۵۳ رســیده اســت ب
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وزیر راه هیچ مخالفی در مجلس نداشت

 قاسمی: همه توانم را برای حل مشکل مسکن بکار می گیرم

گفــت:  برنامه هایــش  از  دفــاع  در  راه  پیشــنهادی  وزیــر 
دولــت  خالــی  زمین  هــای  از  هکتــار  میلیــون  یــک  از  بیــش 
کمــک  بــا  می شــود  کــه  دارد  وجــود  شــهرها  اطــراف  در 
کنیــم. حــذف  مســکن  ســاخت  از  را  زمیــن  هزینــه   آن هــا 

ــنهادی  ــر پیش ــمی وزی ــتم قاس ــاختمان، رس ــزارش بازارس ــه گ ب
راه و شهرســازی در جلســه بررســی صاحیــت و برنامه هایــش 
در پاســخ بــه برخــی از اظهــارات مبنــی بــر تغییــر حــوزه 
ــرای  ــت ب ــار دوره خدم ــن چه ــت: م ــه اش گف ــی و وزارتخان فعالیت
ــور  ــدس و حض ــاع مق ــربازی در دوران دف ــه س ــورم ک ــودم متص خ
اســت.  مقــدس  دفــاع  دوران  از  بعــد  ســازندگی  کار هــای  در 
قــرارگاه ســازندگی در در بخش هــای مختلــف فعالیــت داشــت 
برمی گــردد. مــن  آینــده  مســئولیت  بــه  آن  از  بخشــی   کــه 
وی افــزود: خیلی هــا بــاور نداشــتند کــه طرح هــای بــزرگ و 
متوســط کشــور توســط مجموعه هــای داخلــی ســاخته شــود 
ایــن  تفکــر »مــا می توانیــم« طرح هــای کان  بــر  و مبتنــی 
کشــور توســط فرزنــدان ایــن کشــور در حوزه هــای مختلــف 
 اجــرا شــد و »مــا می توانیــم« بــه »توانســتیم« تبدیــل شــد.
ــل در  ــل و نق ــی حم ــه اصل ــه در ۴ مقول ــان اینک ــا بی ــمی ب قاس
ــان شــهری  ــای می ــا و اتوبان ه بخــش جــاده ای بخشــی از آزادراه ه
قــرارگاه  در  کــه  دورانــی  در  کشــور  ریل هــای  و  جاده هــا  و 
مســئولیت داشــتیم ســاخته شــده اســت، گفــت: در بخــش 
ــا توســط خارجی هــا  ــی قب ــا طرح هــای کوچــک دریای ــی، م دریای
ســاخته شــده بــود، ولــی بعــد جنــگ همــه بنــادر بــزرگ 
ــه  ــط مجموع ــم توس ــا می توانی ــر م ــاد ب ــاد و اعتم ــا اعتق ــور ب کش

ــد. ــاخته ش ــکار س ــی هم ــرکت های خصوص ــم و ش ــرارگاه خات  ق
ــادی  ــای زی ــکن خانه ه ــش مس ــه در بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــار داشــت: در حــوزه  ــم ســاخته شــده اســت، اظه ــرارگاه خات در ق
ــا  ــا و اتوبان ه ــر آزادراه ه ــزار کیلومت ــدود ۲۰۰ ه ــل ح ــل و نق حم
ــرایط  ــه ش ــود دارد ک ــتایی وج ــهری و روس ــان ش ــای می و جاده ه
ــد و در بخــش ریلــی کشــور کــه در همــه کشــور ها  مطلوبــی ندارن
متاســفانه  می شــود  محســوب  ارزان  و  ایمــن  نقــل  و  حمــل 
ــا  ــرعت قطار ه ــاوگان و س ــم ن ــتر و ه ــاظ بس ــه لح ــم ب ــروز ه ام
ــت. ــا نیس ــور م ــته کش ــن شایس ــت و ای ــرده اس ــدا ک ــش پی  کاه

ــان اینکــه در بخش هــای  ــا بی ــر پیشــنهادی راه و شهرســازی ب وزی
ــی  ــای دریای ــی و پایانه ه ــاوگان هوای ــت ن ــی وضعی ــی و دریای هوای
مــا خــوب نیســت و مــا فرصت هــای زیــادی را از دســت داده 
ــت و  ــادی الزم اس ــای زی ــردادن آن تاش ه ــرای بازگ ــه ب ــم ک ای
ــم  ــاد نکنی ــی ایج ــر تحول ــه اگ ــت ک ــادی الزم اس ــای زی فرصت ه
ــهم  ــرد: س ــح ک ــم، تصری ــت می دهی ــم از دس ــا را ه ــن فرصت ه ای
ــن  ــت و ای ــدک اس ــا ان ــور م ــی کش ــی دی پ ــل از ج ــل و نق حم
ــا ۵  ــایه ۴ ت ــور های همس ــی از کش ــه در برخ ــت ک ــی اس در حال
ــته  ــای گذش ــا روش ه ــکل ب ــن مش ــل ای ــرای ح ــت و ب ــر اس براب
ایــن  بــرای  و  نمی رســیم  شــاخص هایی  چنیــن  بــه  هرگــز 
ــتیم. ــجاعانه هس ــادی و ش ــی و جه ــی مل ــد اقدام ــول نیازمن  تح

ــک آزادراه  ــی ی ــای جــاری کشــور حت ــا بودجه ه ــزود: ب قاســمی اف
هــم نمی توانیــم بســازیم و بایــد نگاهمــان را عــوض کنیــم و ســراغ 
روش هــای متــداول دنیــا در جهــت حــل مشــکات داخــل کشــور 

برویــم
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ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داریم

چهــار  بــرای  مالــی  تامیــن  ســال  چهــار  از  صحبــت 
ســال،  چهــار  بــرای  اســت!  مســکن  واحــد  میلیــون 
حجــم نقدینگــی کــه سیســتم بانکــی بایــد تولیــد کنــد 
فعلــی کشــور خواهــد شــد. بودجــه  برابــر  دو  از   بیــش 

شعارســال: درســت در روز هــای پرهیاهــوی پیــش از انتخابــات 
ــده از  ــرح ش ــای مط ــی ادعا ه ــتی آزمای ــان راس ــه می ــود ک ب
ــون  ــک میلی ــده »ی ــوری، وع ــت جمه ــای ریاس ــوی نامزد ه س
ــده  ــرح ش ــی مط ــم رئیس ــط ابراهی ــه توس ــکن« ک ــد مس واح
ــان  ــان کارشناس ــوژه ها می ــن س ــی از پربحث تری ــه یک ــود، ب ب
و رســانه ها بــدل شــد. احتمــاال، چــون از همــان روز هــا 
نیــز، پیــروزی قطعــی رئیســی در انتخابــات بــر همــگان 
مســجل شــده بــود، تمرکــز روی وعده هــای او بیــش از 
ــا  ــد ب ــه ش ــا گفت ــه بار ه ــی ک ــود. در حال ــا ب ــایر نامزد ه س
ــع  ــده دور از واق ــن وع ــور ای ــاد کش ــی اقتص ــای فعل ظرفیت ه
ــی  ــه علن ــروز در صحن ــور دی ــه نظــر می رســد، رئیــس جمه ب
ــدس  ــپاه ق ــادی س ــاون اقتص ــمی، مع ــتم قاس ــس، از رس مجل
ــازی  ــلوار وزارت راه و شهرس ــت و ش ــد ک ــال می خواه ــه ح ک
ــت در  ــزرگ دول ــکاران ب ــی از پیمان ــوان یک ــه عن ــد، ب ــن کن ت
حــوزه راه و شهرســازی نــام بــرد و ضمــن اینکــه اشــاره کــرد، 
ــاالنه  ــاخت س ــکن، س ــش مس ــت در بخ ــم دول ــوع مه موض

ــرای او  ــرد ب ــد ک ــت، تاکی ــکونی اس ــد مس ــون واح ــک میلی ی
مهــم اســت فــردی کــه توانایــی عملــی کــردن ایــن وعــده را 
داشــته باشــد، در جایــگاه وزارتــی قــرار گیــرد. امــا ایــن وعــده 
چــه قــدر عملــی اســت و در صــورت تحقــق احتمالــی چقــدر 
ــازار  مفیــد اســت؟ »مهــدی ســلطان محمــدی«، کارشــناس ب
 مســکن بــه ابعــاد قابــل توجهــی از ایــن طــرح اشــاره می کنــد.

مســکن  تقاضــای  میلیــون  یــک  حاضــر  حــال  در  آیــا 
دارد؟ وجــود  ایــران  در  ســاالنه  صــورت  بــه  هــم   آن 

در مــورد هــر کاال، میــزان تقاضــا وابســته بــه قیمــت و ارزشــی 
ــه  ــه ای ک ــق برنام ــرای مشــتری دارد. طب ــه آن کاال ب اســت ک
بــرای ســاخت مســکن از ســوی معــاون وزارت راه و شهرســازی 
ــون  ــری دو میلی ــا مت ــن واحد ه ــت ای ــرار اس ــده، ق ــرح ش مط
ــر کســی  ــا اگ ــوند. ام ــذاری ش ــان قیمــت گ ــزار توم و ۷۰۰ ه
ــته  ــاز داش ــاخت و س ــازار س ــاره ب ــی درب ــن اطاعات کوچکتری
ــه نظــر  ــع ب ــدر دور از واق ــم چق ــن رق ــه ای ــد ک باشــد، می دان
ــز روی  ــن طــرح نی ــای ای ــه ریزی ه ــر برنام ــس اگ می رســد. پ
ــز نیســت.  ــکا نی ــل ات ــن طــرح قاب ــا شــده، ای همیــن عــدد بن
تقاضــا بــرای مســکن جــدا از قیمــت در شــاخصه های دیگــری، 
ــم  ــی ه ــی و دسترس ــی اجتماع ــات زندگ ــکان، امکان ــون م چ
ــان  ــا در بیاب ــن واحد ه ــرار اســت ای ــر ق خاصــه می شــود و اگ
ــی حاشــیه شــهر ها  ســاخته شــود، مثــل تمــام خانه هــای خال
 دســت کــم بــرای مــردم نفعــی در آن پیــدا نمی شــود.

تصــور می کنیــد رقــم اعامــی بــرای خریــد هــر متــر 
 مربــع مســکن دقیقــا چقــدر کمتــر از واقعیــت اســت؟

ببینیــد هزینــه مســکن فراتــر از ســاخت یــک بناســت. 
ــواری  ــک چهاردی ــر ی ــما اگ ــم، ش ــتر گفت ــه پیش ــور ک همانط
را در یــک بیابــان بــدون امکانــات و دسترســی بســازید 
کــه  مســکنی  گفــت؛  مســکن  آن  بــه  نمی تــوان  دیگــر 
یکــی از بزرگتریــن دغدغه هــای قشــر عظیمــی از جامعــه 
را بتوانــد برطــرف کنــد. مســکن یعنــی ســاخت بنــا در 
یــک فضــا کــه امــکان زندگــی اجتماعــی درســت را بــه 
ــداث  ــه اح ــط هزین ــکن فق ــاخت مس ــه س ــد. هزین ــراد بده اف
ــی  ــغ اعام ــت مبل ــن حال ــت. در کمتری ــا نیس ــع بن ــر مرب مت
حالــت! کمتریــن  در  شــود.  دو  در  ضــرب  بایــد   آقایــان 

انتظــار  می تــوان  ایــران  در  قیمــت  نوســانات  بــا  آیــا 
باشــد؟ نهایــی  قیمــت  اعامــی،  قیمــت  ایــن   داشــت 

ــت.  ــد رف ــاال خواه ــورم ب ــا ت ــگام ب ــم هم ــن رق ــه. ای ــا ن قطع
چــرا؟ چــون قیمــت نهاده هــای مســکن مثــل ســیمان و 
ــری  ــم گی ــش چش ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب ــوالد نس ف
می کنــم  بینــی  پیــش  کــرد.  خواهــد  و  کــرده  پیــدا 
ــش  ــد افزای ــا ۱۰۰ درص ــی ت ــاز حت ــاخت و س ــای س هزینه ه
ــی  ــان طوالن ــه زم ــا توجــه ب ــن مســائل ب ــد. همــه ای ــدا کن پی
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا ب ــاز دارد، ام ــا نی ــل پروژه ه ــن قبی ــه ای ک
ــش  ــر از پی ــا را دور از واقع ت ــن ادع ــده، ای ــرح ش ــاالنه مط س
ــده  ــه وع ــی ک ــر از زمان ــکن مه ــال در مس ــرای مث ــد. ب می کن
ــت از  ــوز صحب ــی هن ــت، ول ــت گذش ــه دول ــد، س آن داده ش
ــت! ــده اس ــل نش ــه کام ــود ک ــر می ش ــکن مه ــی از مس  بخش

خواهنــد  ایفــا  نقشــی  چــه  طــرح  ایــن  در  بانک هــا 
داشــت؟ خواهنــد  چالش هایــی  چــه  و   کــرد 

قطعــا نقــش اعتبــارات بانکــی و حمایتــی کــه سیســتم بانکــی 
بایــد از ایــن طــرح کنــد بســیار پررنــگ اســت. درواقــع بــرای 
ــا  ــن خانه ه ــد ای ــام شــده، بتوانن ــه اع ــی ک ــه قشــر هدف اینک
ــد؛  ــد ســهم عمــده آورده را بانک هــا بیاورن ــد، بای ــه کنن را تهی
چیــزی حــدود ۸۰ درصــد. خــب ایــن رقم بــرای سیســتم بانکی 
معــادل ســالی ۴۰۰ هــزار میلیــارد تومــان تومــان می شــود. آیــا 
ــم. ــد می دان ــی دارد؟ بعی ــوان مال ــن ت ــی همچی ــتم بانک  سیس

ممکــن اســت بخشــی از فشــار ایــن طــرح بــه بانــک مرکــزی 
منتقــل شــود؟!

بعیــد نیســت کــه از بانــک مرکــزی بخواهنــد خــط اعتبــاری 
ــن  ــک مرکــزی همی ــه بان ــا مســاله اینجاســت ک ــد. ام ــاز کن ب
حــاال بــرای انجــام تعهــدات خــود تحــت فشــار اســت. کســری 
بودجــه دولــت و نیاز هــای گســترده ای کــه در بخش هــای 
ــود  ــتی وج ــی و بهداش ــذاری رفاه ــرمایه گ ــرای س ــف ب مختل
ــال  ــار س ــت از چه ــت. صحب ــت اس ــر عل ــد ب ــز مزی دارد نی
ــت!  ــکن اس ــد مس ــون واح ــار میلی ــرای چه ــی ب ــن مال تامی

ــد  ــد تولی ــک بای ــه بان ــی ک ــال حجــم نقدینگ ــار س ــرای چه ب
ــد. ــد ش ــور خواه ــی کش ــه فعل ــر بودج ــش از دو براب ــد بی  کن

ــود؟ ــن ش ــت تامی ــرار اس ــا ق ــم از کج ــن رق ــان ای ــه نظرت  ب

ــاال  ــول و ب ــاپ پ ــب چ ــی در قال ــم نقدینگ ــش حج ــر افزای اگ
ــورم وحشــتناکی را  ــا ت ــی مطــرح اســت، قطع ــه پول ــردن پای ب
بــه وضعیــت بحرانــی فعلــی تحمیــل خواهــد کــرد. تورمــی کــه 
ــه  ــاختمانی از آنچ ــه س ــی هزین ــش بین ــود، پی ــث می ش باع
ــی  ــوان هــم هــدف ضــد تورم ــرود. نمی ت ــر ب هســت هــم فرات
ــای گشــاده  ــن طرح ه ــه چنی ــم انتظــار داشــت ک داشــت و ه
ــام  ــه انج ــی ب ــتم بانک ــت و سیس ــت دول ــا حمای ــتانه ای ب دس

برســد!

نقش مردم در این بازار کجاست؟

ببینیــد آورده ای کــه مــردم می خواهنــد بــه بــازار بــرای خریــد 
ــره  ــرخ به ــا ن ــق وام باشــد، ب ــر از طری ــد، اگ مســکن وارد کنن
ــد  ــر خواه ــز تاثی ــر آن نی ــا ب ــش رو قطع ــورم پی ــه ت ــی ک فعل
 گذاشــت، آن هــا را در بازپرداخــت دچــار مشــکل خواهــد کــرد.

آیــا طــرح جهــش تولیــد مســکن کــه پیشــتر در مجلــس بــه 
ــی  ــه زمین هــای مجان ــود و خاصــه آن ارائ ــب رســیده ب تصوی
 بــرای ســاخت مســکن بــود تاثیــری در ایــن طــرح دارد؟

ــت  ــن مملک ــه در ای ــه ای ک ــون خان ــد میلی ــت و چن از بیس
ــت.  ــه دول ــد ن ــاخته ان ــردم س ــاخته شــده، ۹۵ درصــد را م س
بایــد دیددولــت وقتــی می خواهــد وارد ایــن بــازار شــود 
چــه مزیــت رقابتــی در خــود دیــده؛ تــوان مدیریــت باالتــر یــا 
امکاناتــی کــه بقیــه جامعــه ندارنــد؟ احتمــاال مهم تریــن امکانی 
کــه دولــت روی آن حســاب کــرده همیــن زمیــن هاســت. امــا 
زمیــن تنهــا حتــی اگــر مجانــی هــم باشــد کفایــت نمی کنــد. 
ــن  ــر از ای ــکن فرات ــاخت مس ــه س ــم هزین ــه گفت ــور ک همانط
حــرف هاســت. در نهایــت بــه نظــر می رســد وزنــه ایــن وعــده، 
بســیار ســنگین تر از تــوان فعلــی کشــور اســت و بایــد منتظــر 

ــود ــی ب ــای عملیات طرح ه


