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سال 1400 شماره 132

کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه مشــکل اصلــی 
بخــش مســکن کــه تامیــن زمیــن اســت، گفــت: 
دولــت بایــد زمیــن رایــگان در اختیــار مــردم قــرار 
 دهــد تــا خــود بــه ســاخت و ســاز اقــدام کننــد.

بــه گزارش بازارســاختمان حجت االســام عبــداهلل فتحــی 
در نشســت سیاســت های اقتصــادی پیشــنهادی بــه دولــت 
دهــم از نــگاه اقتصــاد اســامی، دربــاره بحــران مســکن در 
ســال جــاری و اولویت هــا و راهکارهــای ایــن بحــران 
ــا حــدود  ــا ب ــار داشــت: بیــش از ۳۰ درصــد خانواره اظه
ــش  ــن بی ــتاجرند. همچنی ــر در کشور مس ــون نف ۸ میلی
 از ۲.۵ میلیــون واحــد مســکونی در شــهرها خالــی اســت.
ــف  ــر از مشــکات بخــش مســکن را ضعی وی یکــی دیگ
بــودن معمــاری و شهرســازی در کشــور در ســال های پــس 
از انقــاب عنــوان و اظهــار کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه 
معمــاری و شهرســازی ســنتی مــا بســیار گســترده بــوده و 
 الگوهــای مختلفی برای شهرســازی در گذشــته داشــته ایم.
کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد: شــهرها در چنــد دهــه بــه 
گونــه ای طراحــی شــده اند کــه تعامــات و روابــط اجتماعی 
در حــال افــول اســت. شــهرهای پرنــد و پردیــس کــه در 
بیــش از یــک دهــه اخیر با مســکن مهــر به اوج شهرســازی 

ــازی  ــای شهرس ــن نماده ــی از ضعیف تری ــیده اند یک رس
هســتند. مــا در شــهرهای جدیــد، اقتصــاد شــهری، ارتباط 
ــیاری  ــوی و بس ــت معن ــم باف ــا، تحکی ــهر و خانواده ه ش
ــی  ــت. وقت ــده اس ــده نش ــهری دی ــانی ش ــائل انس از مس
تراکــم شــهری و طبقــات را می فروشــیم بــه ایــن معنــی 
ــم. ــردم را فروخته ای ــاب م ــس و آفت ــه حــق تنف  اســت ک

تعــداد  کــرد:  خاطرنشــان  فتحــی  االســام  حجــت 
حاشیه نشــینان و افــرادی کــه بــه حاشــیه شــهرها منتقــل 
شــده اند روز بــه روز در حــال افزایش هســتند. ســپس برای 
اینکــه مشــکل این افــراد مســتأجر را حل کنیــم طرح های 
ــنگینی  ــای س ــه وام ه ــم ک ــه می دهی ــاز ارائ ــاخت و س س
دارد و کســانی کــه در اجــاره مســکن خــود مانده انــد قــرار 
 اســت اقســاط ســنگین ســاخت مســکن را پرداخــت کنند.

وی افــزود: ۷۰ درصــد معامــات مســکن ســوداگرانه 
ــزرگ  ــد مســکن در شــهرهای ب ــار خری اســت. دوره انتظ
ــت  ــاب دوره بازپرداخ ــا احتس ــیده و ب ــال رس ــه ۴۰ س ب
ــود. ــر می ش ــیار طوالنی ت ــی بس ــدت زمان ــن م ــاط ای  اقس
ایــن کارشــناس اقتصــادی در خصــوص راهکارهــا یــادآور 
شــد: تأمیــن زمیــن از ســوی دولــت بایــد افزایــش یابــد. 
در حالــی کــه تولیــد زمیــن در حــال حاضــر صفــر اســت. 
ــد  ــد بتوان ــس بای ــر ک ــی ه ــور طبیع ــه ط ــه ب ــال آنک ح
 هــر متــراژی زمیــن کــه بخواهــد خریــداری کنــد.

ــن  ــدوده تعیی ــهرها مح ــه دور ش ــرد: اینک ــح ک وی تصری
ــک  ــه ی ــی دارد و نتیج ــتباهی در پ ــج اش ــد نتای می کنن
سیاســتگذاری اشــتباه و تبانــی نانوشــته شــهرداری ها 
ــش  ــن افزای ــت زمی ــا قیم ــت ت ــن اس ــوداگران زمی ــا س ب
ــد. ــر کنن ــکاران تهات ــا پیمان ــی را ب ــد اراض ــد و بتوانن  یاب

ــار مســکونی  ــر ب حجــت االســام فتحــی، کل اراضــی زی
در کشــور را نیــم درصــد مســاحت کشــور دانســت و 
ــی  ــرد: مجمــوع اراضــی کشــاورزی، صنعت خاطرنشــان ک
ــد. ــور نمی رس ــاحت کش ــد مس ــه ۵ درص ــکونی ب  و مس

ــر از جمعیــت شــهری  ــون نف ــه فتحــی ۱۱ میلی ــه گفت ب
ــران  در بافــت فرســوده و ۲۰ میلیــون نفــر از جمعیــت ای
ــد  ــد و ب ــی می کنن ــمی زندگ ــکونت گاه های غیررس در س

مســکن هســتند

 طــرح مجلــس دربــاره مالیــات بــر عایــدی ســرمایه کــه تــا شــهریور مــاه قــرار 
ــدت  ــی م ــگن ط ــروش مس ــل از ف ــود حاص ــی رود، س ــن علن ــه صح ــت ب اس
نگهــداری مشــمول مالیــات می شــود. مالیــات دیگــر مســکن در ســالجاری مربوط 
بــه خانه هــای لوکــس بــا ارزش بیــش از یــک میلیــارد تومــان اســت کــه تــا بهمن 
ــی  ــای خال ــالجاری خانه ه ــه س ــق بودج ــن طب ــود. همچنی ــذ ش ــد اخ ــاه بای م
 نیــز مشــمول مالیــات هســتند کــه در مــاه جــاری اجــرای ایــن آغــاز می شــود.

مالیــات بــر عایــدی ســرمایه طــرح مجلــس اســت کــه مدتــی از تصویــب کلیــات 
ــه ای کــه  ــه گون ــه دولــت بعــدی می رســد؛ ب آن می گــذرد و اجــرای کامــل آن ب
پورابراهیمــی - رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس - گفتــه کــه ظــرف یــک 
مــاه آینــده تــاش خواهیــم کــرد تــا تمامــی نظــرات کارشناســان اتــاق بازرگانــی، 
ــرمایه  ــدی س ــر عای ــات ب ــث مالی ــورد بح ــان را در م ــران و متخصص صاحب نظ
جمــع آوری و جمــع بنــدی کنیــم و تــا اواخــر شــهریور مــاه نیــز گــزارش رســمی 
 و نهایــی آن را در کمیســیون اقتصــادی تصویــب و بــه صحــن علنــی ارائــه کنیــم.
بــه  اقــدام  ســپس  و  بخــرد  مســکن  فــردی  اگــر  طــرح،  ایــن  در 
مــدت  طبــق  معاملــه  ایــن  ســود  محــل  از  بایــد  کنــد،  آن  فــروش 
 نگهــداری آن ســرمایه، بخشــی را بــه عنــوان مالیــات پرداخــت کنــد. 
نحــوه محاســبه مالیــات بــر عایدی ســرمایه در بازار مســکن براســاس مــدت زمان 
 نگهداری، در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۷ درصد و سال سوم ۳۴ درصد است. 
نگهــداری  ششــم  و  پنجــم  چهــارم،  ســال های  در  همچنیــن، 
ســود  از  درصــد   ۲۵ و   ۲۸  ،۳۱ معــادل  بایــد  ترتیــب  بــه  مســکن 
شــود.  پرداختــه  مالیــات  خانــه  آن  فــروش  از  شــده   حاصــل 
در  ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  محاســبه  نحــوه  برایــن،  عــاوه 

 ۲۲ هفتــم  ســال  در  نگهــداری،  زمــان  مــدت  براســاس  مســکن  بــازار 
اســت.  درصــد   ۱۶ نهــم  ســال  و  درصــد   ۱۹ هشــتم  ســال   درصــد، 

ــکن  ــداری مس ــم نگه ــم و دوازده ــم، یازده ــال های ده ــر، در س ــوی دیگ از س
بــه ترتیــب بایــد معــادل ۱۳، ۱۰ و ۷ درصــد از ســود حاصــل شــده از 
ــد  ــه بع ــم ب ــال دوازده ــه از س ــود ک ــه ش ــات پرداخت ــه مالی ــروش آن خان ف
ــود.  ــد ب ــدی ســرمایه ۴ درصــد خواه ــر عای ــات ب ــرخ مالی ــداری مســکن ن  نگه

ــده  ــان خری ــارد توم ــک میلی ــه ارزش ی ــکنی ب ــر مس ــال، اگ ــوان مث ــه عن ب
و پــس از دو ســال آن بــه قیمــت یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان 
فروختــه شــود، ســودی کــه از ایــن فــروش حاصــل شــده معــادل ۴۰۰ 
میلیــون تومــان اســت کــه مالیــات آن براســاس دو ســال نگهــداری ۳۷ 
ــد. ــات بپردازی ــان مالی ــون توم ــد ۱۴۸ میلی ــود و بای ــبه می ش ــد محاس  درص

بودجــه  طبــق  ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  جــز  بــه  همچنیــن، 
بیــش  آن هــا  ارزش  کــه  لوکــس  خانه هــای  صاحبــان  بایــد  ســالجاری 
 از ۱۰ میلیــارد تومــان باشــد، تــا بهمــن ســالجاری مالیــات بپردازنــد. 
 برایــن اســاس، نــرخ مالیــات ســاالنه ایــن خانه هــای لوکس نیز به شــرح زیر اســت:
 ۱- نســبت بــه مــازاد ۱۰ میلیــارد تــا ۱۵ میلیــارد تومــان؛ یــک در هــزار
 ۲- نســبت بــه مــازاد ۱۵ میلیــارد تــا ۲۵ میلیــارد تومــان؛ دو در هــزار
 ۳- نســبت بــه مــازاد ۲۵ میلیــارد تــا ۴۰ میلیــارد تومــان؛ ســه در هــزار
ــزار ــار در ه ــان؛ چه ــارد توم ــا ۶۰ میلی ــارد ت ــازاد ۴۰ میلی ــه م ــبت ب  ۴- نس
هــزار در  پنــج  بــاال  بــه  تومــان  میلیــارد   ۶۰ مــازاد  بــه   ۵-نســبت 

از ســوی دیگــر، طبــق مــاده ۵۴ مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم واحدهــای 
مســکونی واقــع در شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از ۱۰۰ هــزار نفــر کــه به اســتناد 
ــی« شناســایی شــوند، از  ــوان »واحــد خال ــی امــاک و اســکان به عن ســامانه مل
ســال دوم بــه بعــد مشــمول مالیــات معــادل مالیــات بــر اجــاره بــه شــرح زیــر 

خواهنــد شــد:
  سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

 سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم )۱.۵( برابر مالیات متعلقه

ــدازی  ــن زمینــه، وزارت راه و شهرســازی ســامانه امــاک و اســکان را راه ان در ای
ــودن مشــخص شــود  ــی ب ــا وضعیــت ســکونت در خانه هــا از لحــاظ خال کــرد ت
کــه طبــق گفتــه مســئوالن ســازمان امــور مالیاتــی، در مــاه جــاری از اولیــن خانه 

ــات اخــذ می شــود ــی مالی خال

تامین زمین رایگان از سوی دولت برای 
بهبود بازار مسکن

 مالیات جدید مسکن چگونه محاسبه می شود؟
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معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه از ۳۹۹ محلــه 
ــود  ــام نمی ش ــه ای انج ــا معامل ــه اص ــران در ۲۵۰ محل ته
ــاد  ــوازی ایج ــای م ــی در بازاره ــر تاطم ــا اگ ــت: حتم گف
شــود، اثراتــش در بــازار مســکن کمتــر خواهــد بــود و 
ــل انتظــار اســت. ــازار قاب ــن ب ــی ای ــات از واکنشــهای فعل  ثب

محمــود محمــودزاده اظهــار کــرد: در خردادمــاه اعــام 
ــش  شــد متوســط قیمــت مســکن در تهــران ۳ درصــد افزای
پایتخــت در ۲۵۰  از ۳۹۹ محلــه  یافتــه؛ در حالــی کــه 
محلــه اصــا معاملــه ای صــورت نگرفتــه اســت. یعنــی 
ــم  ــرارداد ه ــک ق ــی ی ــات حت ــد مح ــدود ۶۰ درص در ح
ــی  ــم در بعض ــی ه ــد مابق ــت. از ۴۰ درص ــده اس ــا نش امض
انعقــاد یکــی دو فقــره قــرارداد  محله هــا فقــط شــاهد 
خریــد و فــروش بوده ایــم. بنابرایــن ارایــه داده هــای قیمتــی 
از چنیــن بــازاری اشــتباه اســت و بــه همیــن دلیــل از 
ــم. ــول نداری ــیوه را قب ــن ش ــم ای ــام کردی ــال ۱۳۹۸ اع  س

ــرخ  ــط ن ــاس متوس ــر اس ــی ب ــای اعام ــزود: قیمته وی اف
معامــات  کــه  حالــی  در  می شــود  ارایــه  معامــات 
بســیار کاهــش یافتــه اســت. نمی شــود وقتــی در یــک 
را  همــان  می گیــرد  صــورت  معاملــه  فقــره  دو  محلــه 
ــت. ــر گرف ــه در نظ ــط آن محل ــام متوس ــرای اع ــی ب  ماک

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی بــا 
ــکن  ــروش مس ــد و ف ــرارداد خری ــره ق ــه ۵۱۰۲ فق ــاره ب اش
ــد  ــی می خواهی ــت: وقت ــران گف ــرداد ۱۴۰۰ در ته ــی خ ط
عــدد  شــما  آمــاری  جامعــه  بایــد  دهیــد  ارایــه  آمــار 
قابــل توجهــی توجهــی باشــد تــا بتــوان آن را تســری 

ــال ۱۰۰۰  ــور مث ــه ط ــاه ب ــک م ــه در ی ــی ک ــا زمان داد. ام
معاملــه،   ۵۰ بعــد  مــاه  در  و  می شــود  انجــام  معاملــه 
نمی آیــد. بــه دســت  مــاه  دو  ایــن  از   نتیجــه مســاوی 

ــران در  ــه محــدود در ته 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
ــرق  ــال در ش ــور مث ــه ط ــود دارد. ب ــا وج ــکن در آنج مس
ــن  ــای ای ــه ۴ معامــات بســیار بیــش از دیگــر محله ه 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
 محله هــای منطقــه ۴ یــا کل شــهر تهــران نــرخ تعییــن کــرد.

ــازار  ــح از ب ــار صحی ــه آم ــه ارای ــه برنام ــان اینک ــا بی وی ب
مســکن در دســتور کار وزارت راه و شهرســازی قــرار دارد 
ــوص  ــه درخص ــغله ای ک ــری و مش ــل درگی ــه دلی ــت: ب گف
بــه  آمــار  اســکان داشــتیم موضــوع  امــاک و  ســامانه 
ــد. ــد ش ــام خواه ــار اع ــه زودی آم ــا ب ــاده ام ــق افت  تعوی

معــاون وزیــر راه و شهرســازی اظهــار کــرد: تاکیــد اصلــی مــا 
ــازار مســکن  ــد انتظــار تورمــی در ب ــه نبای ــن اســت ک ــر ای ب
ــیده  ــات رس ــه ثب ــازار ب ــی ب ــای کل ــی فض ــرد. وقت ــاد ک ایج
ــای  ــن، واحده ــای پایی ــا قیمته ــد ب ــندگان حاضرن و فروش
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
ــه  ــت نگ ــم دس ــندگان ه ــاید فروش ــود و ش ــی ش ــدا م پی
 داشــته اند امــا بــازار در یــک حالــت پایــدار قــرار دارد.

محمــودزاده دربــاره پیش بینــی از وضعیــت آینــده بــازار 
ــتگی  ــکن بس ــازار مس ــی در ب ــات قیمت ــت: ثب ــکن گف مس
بــه شــرایط اقتصــاد کان دارد. در واقــع هیــچ یــک از 
بازارهــای طــا، ارز، مســکن و بــورس از اســتقال مشــخصی 
برخــوردار نیســتند و بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد. بــه همیــن 
ــد. ــت می کنن ــم حرک ــا ه ــخصی ب ــبت مش ــا نس ــاظ ب  لح
وی، سیاســتهای وزارت راه و شهرســازی را در جهــت کنتــرل 
ــرح  ــل ط ــی مث ــزود: برنامه های ــت و اف ــکن دانس ــازار مس ب
ــامانه  ــی، س ــای خال ــات خانه ه ــکن، مالی ــی مس ــدام مل اق
امــاک و اســکان، تعییــن نــرخ اجاره بهــا، وام ودیعــه مســکن 
و بســیاری دیگــر از اقدامــات در ایــن جهــت انجــام شــده کــه 
ــا  ــل شــود. ب ــی تبدی ــه مصرف مســکن از کاالی ســرمایه ای ب
ــر  ــی در دیگ ــر تاطم ــرم اگ ــه نظ ــا ب ــن کاره ــه ای ــه ب توج
بازارهــا داشــته باشــیم حتمــا در بــازار مســکن کمتــر خواهــد 
بــود. ایــن مســاله از واکنــش هــای بــازار، قابــل انتظــار اســت.

پیش بینی معاون وزیر راه درباره بازار مسکن/ قیمت ها به چه 
سمتی می رود؟
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گفــت:  منتخــب  رئیس جمهــور 
بــرای تعدیــل هزینه هــا و تســهیل و 
ــت  ــد دس ــکن بای ــاخت مس ــریع س تس
ــه  ــاختمانی ب ــح س ــازار مصال دالالن از ب
ــوالد و ســیمان قطــع شــود.  خصــوص ف
بــه  ســاختمان و  گزارش بــازار  بــه 
ســید  حجت االســام  از مهــر،  نقــل 
ابراهیــم رئیســی در »نشســت ویــژه 
مســکن«  ســاخت  الزامــات  بررســی 
کارشناســان  و  مدیــران  حضــور  بــا 
ــه  ــت: تهی ــکن، گف ــوزه مس ــراز اول ح ت
ــای  ــی از دغدغه ه ــواره یک ــکن هم مس
ــا  ــه تنه ــروز ن ــوده و ام ــردم ب ــدی م ج
ــم در  ــاره آن ه ــه اج ــکن، ک ــد مس خری
شــهرهای بــزرگ و حتــی شــهرهای 
کوچک تــر بــرای مــردم بــه آرزویــی 
اســت. شــده  تبدیــل   دســت نیافتنی 
ــی  ــه گران ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس
مســکن یــک مشــکل ریشــه ای در ایجــاد 
نظیــر طــاق  اجتماعــی  آســیب های 
در  افــزود:  اســت،  حاشیه نشــینی  و 
ــان  ــر جری ــی ســاخت مســکن مه مقطع
مؤثــری در عرصــه ســاخت مســکن و 
ــه راه  ــروم ب ــار مح ــدن اقش ــه دار ش خان
انداخــت امــا متأســفانه بــه جــای اصــاح 
ایــرادات طــرح مســکن مهــر در دوره 
رســماً  طــرح  دولت فعلی ایــن  اول 
تعطیــل شــد. البتــه در دوره بعــدی ایــن 
ــر کــرد و تــاش شــد مســکن  نگاه تغیی
ــود. ــل ش ــص تکمی ــع نقای ــا رف ــر ب  مه
رئیــس جمهــور منتخــب خاطرنشــان 
کــرد: مــردم در موضــوع ســاخت مســکن 
مهــر طــرف حســاب خــود را دولــت 
هنگام قضاوت دربــاره  و  می داننــد 
عملکــرد دولــت در ایــن زمینــه، تفاوتــی 

دوازدهــم  یازدهــم،  دولت هــای  بیــن 
ــت  ــذا دول ــتند. ل ــل نیس ــیزدهم قائ و س
مگــر  پایبند باشــد  به تعهــدات  بایــد 
اســتثنا زیانی فاحش  مــوارد  در  آنکــه 
 و جدی متوجه منافــع عمومــی باشــد.
ــش  ــه بخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب رئیس
خصوصــی نیــز بایــد متقابــًا متعهــد بــه 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــت باش ــا کیفی کار ب
دولــت بایــد از یــک ســو میــدان را 
بخــش خصوصــی در  فعالیــت  بــرای 
عرصه هــا  دیگــر  و  مســکن  زمینــه 
همــوار کنــد و از ســویی بــا هدایــت 
بخــش  فعالیت هــای  از  حمایــت  و 
مؤثــر  نظــارت  اعمــال  و  خصوصــی 
کنــد. دفــاع  نیــز  مــردم  حقــوق   از 
ــر  ــد ب ــا تاکی رئیــس جمهــور منتخــب ب
ــکن از  ــوع مس ــاد موض ــد ابع ــه بای اینک
جملــه نیــاز دقیــق مناطــق مختلــف 
موجــود  ظرفیت هــای  نیــز  و  کشــور 
طــور  بــه  نیــاز  ایــن  رفــع  بــرای 
داشــت:  اظهــار  دقیق احصا شــوند، 
اقدامــات در حال انجــام برای ســاخت 
ــاخت ۵۳۰  ــه س ــکن از جمل ــوه مس انب
هــزار واحــد مســکن در قالــب طــرح 
قــوت  باید بــا  ملی مســکن  اقــدام 
ادامــه یابنــد. اقدامــات جدیــد نیــز بایــد 
ــته و در  ــارب گذش ــری از تج ــا بهره گی ب
شــکلی  گرفتن تمام جوانب بــه  نظــر 
در  مؤثــر  گامــی  کــه  شــوند  انجــام 
ــند. ــردم باش ــکات م ــل مش ــیر ح  مس
ــا روحیــه  ــد ب ــح کــرد: بای رئیســی تصری
ــن  ــن زمی ــم تأمی ــاش کنی ــادی ت جه
ــون  ــک میلی ــل ی ــاخت حداق ــرای س ب
ــهرها  ــدوده ش ــال در مح ــکن در س مس
ــر  ــدون تأخی ــت و ب ــا فوری ــتاها ب و روس
در اولویــت اقدامــات قــرار گیــرد. اگــر در 

ــود  ــم وج ــی ه ــام قانون ــه ابه ــن زمین ای
ــاالی  ــزه ب ــه انگی ــه ب ــا توج ــد ب دارد بای
ــه  ــر چ ــس ه ــرم مجل ــدگان محت نماین
 ســریع تر ایــن ابهامــات را برطــرف کــرد.
رئیــس جمهــور منتخــب بــا بیــان اینکــه 
طــرح موضــوع انتــزاع وزارتخانه هــای 
راه و شهرســازی در مجلــس شــورای 
ــث  ــد باع ــه نبای ــچ وج ــه هی ــامی ب اس
متوقــف یــا کنــد شــدن اقدامــات جــاری 
بخش هــای تابعــه ایــن وزارتخانــه شــود، 
خاطرنشــان کــرد: تجربــه نشــان داده 
اســت کــه پرداخــت تســهیات مســکن 
نیــز بهتــر اســت در یــک بانــک تخصصی 
انجــام شــود که هــم مردم بــا چارچــوب 
بیشــتر  ایــن زمینــه  عملکــرد آن در 
ــرل و  ــم امکان کنت ــتند و ه ــنا هس آش
نظــارت دقیق تــر بــر پرداخــت ایــن 
داشــت. خواهــد  وجــود   تســهیات 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب رئیســی در ادام
تســهیل  و  هزینه هــا  تعدیــل  بــرای 
ــت  ــد دس ــکن بای ــریع ساخت مس و تس
دالالن از بــازار مصالــح ســاختمانی به 
خصوص فــوالد و ســیمان قطع شــود، 
گفــت: حــل مشــکات و موانــع ســاخت 
ــدون قطــع کــردن  ــز ب ــوه مســکن نی انب
و کنترل قیمــت  ســوداگران  دســت 
اگــر  آنها ممکن نیســت.  دســت  از 
بــازار  در  ســوداگرانه  فعالیت هــای 
ــاخت  ــیرینی س ــود ش مسکن کنترل نش
ــی رود. ــن م ــردم از بی ــرای م ــکن ب  مس
رئیــس جمهــور منتخــب ثبــات مقــررات 
را مســاله بســیار مهــم دیگــر بــرای 
ساخت مســکن  و تســریع  تســهیل 
زندگــی  کــرد:  اضافــه  و  برشــمرد 
مختلــف  عرصه هــای  در  مــردم 
الزمــه  و  پیش بینی شــود  باید قابــل 
 ایــن موضــوع ثبــات مقــررات اســت.
تقویــت  بــر  ادامــه  در  رئیســی 
ــتفاده  ــا اس ــکن ب ــاخت مس ــت س نهض
موجــود  ظرفیت هــای  همــه  از 
و  خصوصــی  بخــش  از  کشــور 
و  شــهرداری ها  تــا  گرفتــه  تعاونــی 
کــرد. ســازندگی تاکید   قرارگاه هــای 
رئیــس جمهــور منتخــب در ابتــدای 
ــه درگذشــت  ــا اشــاره ب ســخنان خــود ب
از زحمــات  تابــش،  مرحــوم علیرضــا 
طوالنــی  ســالیان  در  او  تاش هــای  و 
ــتایی  ــکن روس ــه مس ــت در عرص فعالی
مناطــق  مســکن  بازســازی  نیــز  و 
طبیعــی  بایــای  از  آســیب دیده 

قدردانــی کــرد

 صحبت های رئیسی در رابطه با بازار مسکن
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ایلنا نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تونل البرز 
به طول ۶.۵ کیلومتر طوالنی ترین تونل جاده کشور و همچنین 
طوالنی ترین آزادراهی در جنوب غرب آسیا محسوب می شود 
 که طول این تونل با مسیرهای دسترسی به ۹ کیلومتر می رسد.

که   پروژه هایی  از  یکی  داشت:  اظهار  ؛  خادمی  خیراهلل 
بخشی  که  است  اقلید   – یزد  آهن  راه  می شود  افتتاح 
محسوب  کشور  غرب  جنوب  به  شرق  شمال  کریدور  از 
خراسان  و  یزد  به  را  فارس  استان  می تواند  و  می شود 
کند. متصل  طبس   – بافق  جاده  به  آنجا  از  و   رضوی 

مسافرانی  برای  می تواند  اقلید   – یزد  آهن  راه  داد:  ادامه  وی 
به  بویراحمد  و  کهگلیویه  بوشهر،  فارس،  استان  از  که 
باشد. میانبری  مسیر  می کند  تردد  مقدس  مشهد   سمت 

زیادی  بسیار  آهن  سنگ  معادن  مناطق  این  در  همچنین 
از شمال شرق کشور  آهن  تردد سنگ  دارد که مسیر  وجود 
 – یزد  آهن  راه  بنابراین  و  است  مرکزی  به سمت مسیرهای 
باشد. و مسافر  بار  انتقال  برای  میانبری   اقلید می تواند مسیر 
آهن  راه  طول  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اقلید   - یزد  داد:  ادامه  است  کیلومتر   ۲۷۱ اقلید   – یزد 
و  می رود  فارس  سمت  به  اصفهان  از  که  ریلی  مسیر 

کریدور  به  را  است  مرکز  در  جنوبی  شمالی  کریدور  یک 
می کند. متصل  عرض  از  را  بافق   – بندرعباس   –  یزد 

با  ونقل  حمل  زیربناهای  توسعه  ساخت  شرکت  مدیرعامل 
یزد  آهن  راه  برای  تاکنون  گفت:  پروژه  این  ارزش  به  اشاره 
ارزش  اما  است  شده  هزینه  تومان  میلیارد   ۱۴۰۰ اقلید   –
می شود. برآورد  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۵ پروژه  روز   به 

خادمی افزود: از دیگر پروژه هایی که ریل گذاری آن به اتمام 
رسیده است راه آهن بوستان آباد به تبریز است که تا ۴۰ روز 
آینده امکان مسافر از این خط وجود دارد اما به دلیل این که 
مسیر تنظیم خط دارد، فعا از آن بهره برداری نمی شود اما ما با 
 تعهدمان عمل کردیم و ریل گذاری این مسیر به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اتمام ریل گذاری راه آهن خاش – زاهدان گفت: 
از پروژه ملی راه آهن چابهار – زاهدان، ریل گذاری مسیر خاش 
به زاهدان به طول حدود ۱۵۰ کیلومتر به اتمام رسیده و ایستگاه 
باید کمیته های سیر و حرکت  اما  آن هم ساخته شده است 
ایمنی این مسیر را تایید کند و در نهایت حداکثر تا دو ماه آینده 
ریلی وجود خواهد داشت. این مسیر  در  قطار   امکان حرکت 

تامین  شرط  به  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
مالی پروژه راه آهن چابهار به زاهدان تا سال ۱۴۰۲ به اتمام 
به طول  را  پروژه  این  فاز  اولین  می رسد گفت: روز پنجشنبه 
میلیارد   ۱۶۰۰ آن  برای  که  می کنیم  افتتاح  کیلومتر   ۱۵۰

 تومان هزینه شده و ارزش روز آن ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.
و  است  اتمام  حال  در  هم  سنندج  آهن  راه  گفت:  خادمی 
ایستگاه آن ساخته شده و ۴۰ کیلومتر آن باقی مانده که تاش 
برسد. اتمام  به  هم  ریلی  پروژه  این  آینده  ماه  دو  تا   می شود 

با  ونقل  زیربناهای حمل  توسعه  و  مدیرعامل شرکت ساخت 
بیان اینکه از دیگر افتتاح های روز پنجشنبه پروژه تونل البرز در 
منطقه ۲ آزاده راه تهران – شمال است اظهار داشت: تونل البرز 
به طول ۶.۵ کیلومترطوالنی ترین تونل جاده کشور و همچنین 
طوالنی ترین آزادراهی در جنوب غرب آسیا محسوب می شود 
 که طول این تونل با مسیرهای دسترسی به ۹ کیلومتر می رسد.
خادمی با بیان اینکه این تونل پایان هفته جاری افتتاح می شود 
و امکان تردد از آن وجود دارد اما از آنجایی که طوالنی ترین 
تونل کشور است فعا به صورت آزمایشی در برخی از ساعات 
پرتردد و ترافیک، به تشخیص پلیس این تونل زیر بار ترافیک 
می رود و بهره برداری از آن به صورت پله پله انجام خواهد شد 
 تا با ایمنی باال در تمام ساعات شبانه روز زیر بار ترافیک برود.

وی با بیان اینکه باند رفت این تونل با فرمان رییس جمهوری زیر بار 
ترافیک می رود تاکید کرد: باند برگشت آن از جاده قدیم کندوان 
صورت می گیرد و این تونل می تواند ۶ کیلومتر مسیر موجود را 
کوتاهتر کند و در حالت عادی مدت زمان سفر ۲۰ دقیقه و در 
 روزهای پرترافیک مدت زمان سفر ۱.۵ ساعت کمتر می شود.

تونل  روز  ارزش  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
است. تومان  میلیارد  هزار   ۴ رفت  مسیر  در  فقط   البرز 

خادمی با بیان این که به دلیل محدودیت های مالی منطقه دوم 
آزادراه تهران – شمال به ۳ قطعه تقسیم شد گفت: فاز اول این 
پروژه احداث تونل البرز و جاده های دسترسی به آن طول ۹ 
کیلومتر بوده که فردا به افتتاح می رسد فاز دوم آن بهره برداری از 
کل باند رفت منطقه ۲ آزاد راه تهران – شمال است که احتماال تا 
 پایان سال و یا اوایل سال آینده از این مسیر بهره برداری می شود.

وی افزود: فاز سوم این مسیر، ساخت کل منطقه ۲ به صورت 
چهارخطه آزادراهی است که به شرط تامین منابع مالی سال 

۱۴۰۲ به صورت کامل به احداث می رسد.

نماینده قائمشهر در مجلس گفت: وزارت 
راه و شهرسازی مسکن را رها کرده است 

که افزایش قیمت مسکن نتیجه این 
رهاشدگی بوده و هست.

به گزارش بازارساختمان، کمال علیپور نماینده قائمشهر در مجلس در جریان 
اولویت دار شدن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت راه و ترابری 
و مسکن و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی مسکن را رها کرده 
است و نزدیک به ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر در جاده های ما تلف می شوند و وزارت 
 راه و شهرسازی ما وقت این را ندارد که زیرساختی مسئله را پیگیری کند.

وی افزود: حجم سنگینی از کار بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده که نتیجه آن بر 
 زمین ماندن خیلی از کارهای زیرساختی درباره راه و شهرسازی و مسکن است.

علیپور با اشاره به وضعیت جاده ها گفت که وزارت راه و شهرسازی وقتی 
برای پیگیری کارهای زیر ساختی ندارد لذا تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
ضروری است کما اینکه هزینه ای هم برای دولت ندارد چون تمام امکانات 

موجود بوده و فقط تفکیک صورت می گیرد .

مسیر تهران - شمال باز هم کوتاه شد
وزارت راه و شهرسازی مسکن را رها کرده
  افزایش قیمت نتیجه این رهاشدگی است
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مدیر اجرایی: مهران رضایی
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تلفکس : 66898981    

لیتوگرافی  و چاپ  : چاپخانه طنین گستر  

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.
پشتیبانی سایت : شرکت تاش نتمرداد 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 سبک ایرانی
- 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 سبک  به  پذیرایی  داخلی   دکوراسیون 
- 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  طراحی   نکات 
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.

غذاخوری اتاق  دکوراسیون   طراحی 
- 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 غذاخوری  اتاق   دکوراسیون 
باید  است  شکل  مستطیل  تان  غذاخوری  میز  اگر   -
گرد  میزتان  اگر  و  کنید  انتخاب  مستطیلی  فرش 
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 

ایرانی سبک  به  آشپزخانه  دیزین  و   دکوراسیون 

میکند  معجزه  ها  کابینت  زیر  مخفی  نورپردازی   -
نشوید. غافل  آن  از  شرایطی  هیچ  تحت   پس 

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 



تاسیسات
    و

                برق
bsnews.ir

9

سال 1398 شماره 114

BSNEWS.IR            66361534 :ویژه پخش اختصاصی سازمان نظام مهندسی    سال دوازدهم                      تلفن

9

سال 1398 شماره 114

-  بهترین شهرهای ترکیه برای خرید ملک 
در ساختمان هاست

-واکنش بازار مسکن به انتخابات آمریکا

-پرداخت وام ودیعه مسکن به ٧٨ هزار 
متقاضی
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-سه دلیل عمده افزایش عرضه ملک 
 در بازار مسکن

 -اتمام راه آهن میانه اردبیل تا پایان ١۴۰۰

-روش های کنترل قیمت مسکن
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اعتماد نوشت: پیش بینی روند قیمتی مسکن در کشور وابستگی 
بسیاری به متغیرهای کانی همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم 
همه   بر  عوامل  این  گفت  باید  و  دارد  کشور  اقتصادی  رشد  و 
سازه های  و  ساختمانی  مصالح  مانند  مسکن  ساخت  ارکان 
است. اثرگذار  سیمان  و  میلگرد  و  تیرآهن  همچون   فوالدی 

این مصالح  گرانی  برای  بهانه ای  و  دلیل  اخیرا  اما موضوعی که 
برق  قطعی  بلکه  نیست،  تورم  نرخ  تنها  شده  ساختمانی 
از  که  گونه ای  به  است؛  شده  علت  بر  مزیدی  نیز  کارخانجات 
۲۶ تیرماه امسال که موضوع قطعی برق کارخانجات قطعی شد 
 ۵۰ پاکت  هر  و  گرفت  خود  به  صعودی  روندی  سیمان  قیمت 
کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان در ابتدا به بیش از ۷۰ هزار 
قیمت  و  رسید  تومان  هزار   ۱۲۰ مرز  به  آن  از  پس  و  تومان 
تومان  هزار   ۲۲ تا   ۲۰ رقم  به  تومان  هزار   ۱۴ از  نیز  میلگرد 
این  کیلوگرم  هر  قیمت  که  است  حالی  در  این  است.  رسیده 
محصول تا اواخر سال ۹۸ تنها ۴۲۰۰ تومان بود. البته که بعضی 
کارشناسان این افزایش قیمت را به دلیل سودجویی برخی عنوان 
می کنند و بر این باورند که کارخانه های سیمان ذخیره مناسبی 
صحبت ها  این  اما  دارند،  سازندگان  نیاز  به  پاسخگویی  برای 
مصالح  سایر  یا  سیمان  قیمت  که  نشده  باعث  تاکنون  نیز 
نزولی شود. یافته،  افزایش  برق،  قطعی  دلیل  به  که   ساختمانی 

مهم ترین  از  یکی  نیز  ساختمانی  مصالح  تورم  که  آنجا  از 
ایجاد  احتمال  است،  مسکن  تورم  بر  تاثیرگذار  عناصر 
ذهن  از  دور  مسکن،  قیمت  بر  ساختمانی  مصالح  تورم 
دالر  قیمت  افزایش  نه  تورم  این  منشا  اما  بود،  نخواهد 
بود.   خواهد  برق  قطعی  که  اقتصادی  متغیرهای  سایر   یا 

در  صنایع  برق  قطعی  را  قیمت ها  افزایش  علت  نیز  مسووالن 
برق  کمبود  و  قطعی  می گویند  و  می کنند  عنوان  اخیر  ماه  دو 
همین  و  شده  کافی  میزان  به  سیمان  تولید  عدم  به  منجر 
آزاد  بازار  در  سیمان  نرخ  افزایش  و  بازار  در  التهاب  باعث  امر 
قیمت ها  باالی  تقاضای  با  همزمان  عرضه  کاهش  و  شده 
آن  به  حاضر  حال  در  سیمان  صنعت  که  است  چیزی  همان 
میلگرد  و  سیمان  معتقدند  حوزه  این  فعاالن  است.  شده  دچار 
این  گرانی  و  است  مسکن  ساخت  در  مصالح  پراستفاده ترین 
بگذارد. تاثیر  مسکن  تمام شده  قیمت  بر  می تواند   دو محصول 

افزایش  درخصوص  مسکن  بازار  کارشناس  آیت اللهی،  عطا 
نجومی قیمت برخی مصالح ساختمانی بر این باور است زمانی 
می شود  منتشر  کشور  در  کاالیی  هر  تولید  توقف  خبر  که 
می کند. فراهم  بیشتر  دالل بازی  و  احتکار  برای  را   شرایط 

  
شدند کار  به   دست   سودجویان 

آیت اللهی در این باره گفت: امروز می بینیم قیمت هر پاکت سیمان 
به ۱۳۰ هزار تومان رسیده و میلگرد هم در سایزهای مختلف 

افزایش قیمت داشته و متاسفانه باید گفت قطعی این روزهای 
افزایش قیمت سیمان و میلگرد  برای  بهانه ای  برق کارخانجات 
شده این در حالی است که این سیمان همان سیمان باکیفیت 
برسد. مردم  به دست  هم  قبل  قیمت  با  باید  که  است   گذشته 

شرایط  از  همواره  اینکه  بیان  با  مسکن  بازار  کارشناس  این 
ادامه  می شود،  سوءاستفاده  بازار  این  در  کمبودها  و  خاص 
می شود،  منتشر  کاالیی  هر  تولید  توقف  خبر  که  زمانی  داد: 
می کند  فراهم  بیشتر  دالل بازی  و  احتکار  برای  را  شرایط 
زیرا  بود،  خواهد  تاثیرگذار  مسکن  بازار  بر  شرایط  این  قطعا  و 
است. ساختمان  ساخت  عمده  مصالح  جزو  میلگرد  و   سیمان 

قیمت ها  عمده  بخش  مسکن  قیمت  آنالیز  در  اینکه  بیان  با  او 
مصالح  هرچند  افزود:  می شود،  زمین  قیمت  به  مربوط 
باید  اما  نمی دهد،  تشکیل  را  مسکن  عمده  قیمت  ساختمانی 
زیادی  تاثیر  مسکن  ساخت  در  سیمان  لحاظ حجمی  به  گفت 
اما  کند  ایجاد  مسکن  قیمت  در  جهشی  نباید  قاعدتا  و  دارد 
برای  هستند،  بیشتر  سودجویی  و  فرصت  دنبال  به  که  افرادی 
مسلما  باشند  داشته  قیمت  افزایش  این  برای  بهانه ای  اینکه 
می کنند. استفاده  قیمت ها  بردن  باال  برای  موضوع  این   از 

اقتصاد  مسکن  اقتصاد  اینکه  بیان  با  آیت اللهی 
ساخت  از  مولفه  هر  که  زمانی  گفت:  است،  مهمی 
نیز  سوءاستفاده کنندگان  شود،  تاطم  دچار  مسکن 
می کنند. قیمت ها  افزایش  در  سعی  فرصت طلبی   با 
است داخل  نیاز  از  بیش  کشور  سیمان   تولیدات 

این کارشناس بازار مسکن افزود: ضرورت دارد مسووالن هر چه 
بیندیشند، زیرا  برای حل مشکات برقی صنایع  زودتر تدبیری 
بی برقی  این  متضرر  نمی توانند  صنایع  طوالنی مدت  صورت  به 
ما  تولیدات  آنکه  ضمن  برگردد،  صنایع  به  باید  برق  و  شوند 
هم  خوبی  صادرات  حتی  و  نیست  کم  اصا  سیمان  بخش  در 
داریم. تولیدات  نیاز داخل  از  بیش  و  دارد  این بخش وجود   در 

او با بیان اینکه باید تولیدات صنایع بزرگ به حالت قبل برگردد، 
تصریح کرد: البته در سال های اول انقاب با کمبودهایی در بخش 
ساخت مسکن مواجه بودیم اما در آن زمان تولیدات محدود بود و 
نیاز بیش از عرضه محصوالت بود و به همین دلیل با سهمیه بندی 
و با جواز ساختمان سیمان به مردم عرضه می شد یا در بازار آزاد 
که  است  حالی  در  این  می شد؛  فروش  و  خرید  باالتر  قیمت  با 
 در چندین سال اخیر اصا با چنین مشکاتی مواجه نبوده ایم.

جزو  سیمان(  و  )فوالد  کاال  دو  این  کرد:  خاطرنشان  آیت اللهی 
چند  هر  می شوند  تولید  کشور  داخل  در  که  هستند  اقامی 
برای  سیمان  تولید  اما  می شود  وارد  فوالد  محدود  مقدار  به 
گذشته  در  آنچه  اما  می گیرد  صورت  داخلی  نیازهای  رفع 
بود. محصول  این  تولید  کمبود  در  مشکل  بودیم  آن   شاهد 
نمی شود! اجرا  که   مقرراتی 

این کارشناس بازار مسکن گفت: متاسفانه طی روزهای گذشته 
هر  می رسد  گوش  به  اقام  این  احتکار  درخصوص  اخباری 
نمی شود  اجرا  اما  دارد  وجود  موضوع  این  برای  مقررات  چند 
ما  کشور  در  گفت  باید  اما  است.  ضعیف  هم  نظارت ها  و 
مصرف کننده  و  تولیدکننده  میان  واسطه ای  و  داللی  سیستم 
نیست  بعید  هیچ  و  می کند  هدایت  را  بازار  که  دارد  وجود 
باشد. افراد  همین  دست  در  هم  سیمان  بازار  کنترل   که 

حال  در  گفت:  نیز  مسکن  بازار  چشم انداز  درخصوص  او 
صعودی  شیب  افزایش  باعث  که  مهمی  عامل  حاضر 
نوعی  به  و  ندارد  وجود  اصا  شود  مسکن  بازار  در  قیمت ها 
از  است  افتاده  تاطم  در  نوعی  به  اقتصاد  از  بخشی  هر 
رسیده اند. ثبات  به  تقریبا  کاالها  سایر  تا  گرفته  ارز   قیمت 

آیت اللهی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اصا سابقه ندارد قیمت 
چشم گیری  افت  آن  از  پس  می کند  رشد  که  زمانی  مسکن 
درصد  با  شرایط  این  در  است  ممکن  اما  باشد،  داشته  بازار  در 
چند  در  اما  باشد.  داشته  رشد  کمی  قیمت ها  محدودی 
خواهد  خود  رکود  دوره  در  مسکن  بازار  احتماال  آینده  سال 
داشت. خواهد  بازدهی  و  رشد  بازارها  دیگر  از  کمتر  و   بود 

این کارشناس بازار مسکن افزود: به نظر می رسد قیمت مسکن 
از  شود.  صعودی  کمی  عرضه،  افزایش  و  تقاضا  کاهش  به رغم 
بود. خواهیم  مسکن  اجاره بهای  افزایش  شاهد  احتماال   طرفی 

گزارش مرکز آمار از میزان هزینه کرد خانوارها در سال ۹۹ نشان 
می دهد که حدود ۵۰ درصد از هزینه های غیرخوراکی در بخش 
مسکن است. این رقم با توجه به سایر نیازهای یک خانواده، سهم 
با هر نوسانی در  باالیی را نشان می دهد که می تواند در آینده 
بازار مسکن، خانواده ها را به مشکات بزرگ تری بیندازد. اقتصاد 
ایران از سال ۹۷ و با خروج یک جانبه امریکا از برجام، روزهای 
از هر چیزی،  بهتر است پیش  خوبی را پشت سر نمی گذارد و 

آرامش نسبی به آن بازگردد

در انتظار گرانی مسکن باشیم؟
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به گزارش بازارساختمان، خیراهلل خادمی در حاشیه بازدید از 
پروژه راه آهن اردبیل که با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس 
شورای اسامی انجام گرفت در جمع خبرنگاران گفت: راه آهن 
اردبیل از آرزوهای دیرینه مردم استان اردبیل و یکی از شاخه هایی 
 است که ما را در آینده به مرز آذربایجان در منطقه مغان می رساند.

درصد   ۷۶ حدود  در  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  گفت:  وی 
 ۹۰ حد  در  آن  زیرسازی  شده،  انجام  اجرایی  عملیات 
در  هم  مانده  باقی  درصد  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
است. کار  انجام  حال  در  اجرایی  عملیات  قطعات   تمامی 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 
مسیر  گذاری  ریل  مسیر  در  کیلومتر   ۶۸ به  نزدیک  داد:  ادامه 
 انجام شده است و کار تنظیم و رگاژ خط نیز شروع شده است.

همچنین  و  ریل  تأمین  در  تسریع  اینکه  بیان  با  خادمی 
است  کار  اولویت  جزو  محور  روسازی  عملیات  در  تسریع 
تا  ما  که  باقیمانده  مسیر  از  کیلومتر   ۱۱۰ حدود  افزود: 
برنامه  را  آن  اجرایی  عملیات  و  ریل  تأمین  سال  پایان 
برسیم. کار  اتمام  مرحله  به  بتوانیم  تا  می کنیم   ریزی 

وی در ادامه از باقی ماندن قسمتی از ابنیه فنی محور به دلیل صعب 
العبور بودن آن مسیر گفت و افزود: قراردادی با پیمانکاران جدید 
 بسته شده که امروز پیشرفت فیزیکی اش حدود ۷۰ درصد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسیر بحرانی ما تأمین ریل 
است؛ اگر بخواهیم تا پایان سال زمانبندی پروژه را داشته باشیم، 
به این ترتیب از سایر امکاناتی که وجود داشت پیگیری شد که 
تا  تأمین شود  اسامی  راه آهن جمهوری  از  نیز  آن مسیر  ریل 
بتوانیم هم بخشی از منابع مالی را از این طریق داشته و بتوانیم 
 تمام گرفتاری ها و یا زمانبندی که برای ریل داریم را فراهم کنیم.

تومان  میلیارد   ۲,۶۰۰ به  نزدیک  تاکنون  گفت:  وی 

ارزش  و  شده  هزینه  پروژه  این  در  مختلف  سنوات  در 
است. تومان  میلیارد   ۷,۵۰۰ باالی  شده  روز   به 
خادمی اضافه کرد: با توجه به حجم ریالی که برای پروژه هزینه 
شده و نوع کار مهندسی که صورت می گیرد نزدیک به ۳۵ کیلومتر 
از مسیر، تونل و گالری است و نزدیک به ۳ و نیم کیلومتر آن 
پل های بسیار بزرگی است؛ دارای ۹ پل و ۶۲ دستگاه تونل بوده 
و عملیات سنگین و پیچیده ای است و کار روسازی اش هم امروز 
باشیم. داشته  پروژه  در  تسریعی  ریزی شده که عملیات   برنامه 

وی در ادامه از نحوه زمانبندی برنامه ها گفت و اضافه کرد: برنامه 
ما این است به شکلی زمانبندی کنیم که بتوانیم تا پایان سال 
این پروژه را به اتمام برسانیم؛ البته در صورت تأمین ریل پروژه 
که نزدیک به ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی می خواهد اگر 
از طریقی تأمین شود ما نزدیک به ۱,۳۰۰ میلیارد تومان  ریل 
تأمین مالی می خواهیم که بتوانیم تا پایان سال پروژه را به اتمام 
برسانیم. اگر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان را تأمین کنیم و ریل را جداگانه 
 از جایی دیگر تهیه کنیم امیدوارم تا پایان سال به اتمام برسانیم.

افزود:  و  گفت  پیمانکاران  کاری  شرایط  از  ادامه  در  خادمی 
می کنند  کار  که  افرادی  و  پیمانکاران  کارگاه  کاری  شرایط 
عملیات  در  تسریعی  می توانیم  شود  مالی  تأمین  اگر 
اگر  اما  برسانیم  اتمام  به  سال  پایان  تا  قطعاً  و  دهیم  انجام 
تأمین  را  میلیارد   ۱۳۰۰ این  با  متناسب  مالی  منابع  نتوانیم 
داشت. خواهیم  بعد  سال  اواخر  تا  تأخیری  قطعاً   کنیم 

سال  پایان  تا  بتوانیم  است  این  ما  تاش  همه  کرد:  تاکید  وی 
قطار را از این مسیر عبور دهیم تا مردم استان اردبیل بتوانند از 
امکانات ریلی استفاده کنند و امیدواریم بتوانیم این پروژه را که 
مورد توجه و انتظار مردم و مسئوالن است به خوبی پیش برده 

و به اتمام برسانیم

 اتمام راه آهن میانه اردبیل تا پایان ١۴۰۰
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 وام ۲۰۰ میلیونی مسکن با سود ۴ درصد

ــان سرپرســت  ــه تامیــن مســکن زن بســته حمایتــی کمــک ب
ــد. در  ــب ش ــواده تصوی ــان و خان ــی زن ــتاد مل ــوار در س خان
ــاون،  ــی وزارت تع ــی اجتماع ــاون فرهنگ ــتا مع ــن راس همی
را تشــریح کــرد. را طــرح  ایــن  اجتماعــی،  رفــاه  و   کار 

بــه گزارش بازارســاختمان، ابراهیــم صادقــی فــر معــاون 
فرهنگــی اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گفــت: در پــی تــاش و پیگیری هــای صــورت گرفتــه، 
ــکن  ــن مس ــه تامی ــک ب ــی کم ــته حمایت ــبختانه بس خوش
ــواده  ــان و خان ــی زن ــتاد مل ــوار در س ــت خان ــان سرپرس زن
ــد. ــب ش ــوری تصوی ــس جمه ــاون اول رئی ــت مع ــه ریاس  ب

ــان سرپرســت  ــن مســکن زن ــت ازتامی وی درخصــوص حمای
ــت  ــوار(، ثب ــت خان ــر سرپرس ــان کارگ ــژه زن ــه وی خانوار)ب
نــام شــده در طــرح اقــدام ملــی مســکن اعــام کــرد؛ 
ــدی  ــای درآم ــاس دهک ه ــر اس ــرایط ب ــد ش ــان واج متقاضی
درایــن  ویــژه ای  اقدامــات  و  شــده اند  بنــدی  اولویــت 
 بســته حمایتــی بــرای آنهــا پیــش بینــی شــده اســت.

صادقــی فــر گفــت: پرداخــت تســهیات ۲۰۰ میلیــون تومانی 
ســاخت و فــروش اقســاطی بــرای هــر واحــد مســکونی بــا نرخ 
ــای  ــوار دهک ه ــت خان ــان سرپرس ــرای زن ــد ب ــود ۴ درص س
یــک تــا ســه و نــرخ ســود ۹ درصــد بــرای زنــان سرپرســت 
خانــوار دهک هــای چهــار تــا شــش، معافیــت ۱۰۰ درصــدی 
هزینــه عــوارض صــدور پروانــه ســاختمانی، کمــک باعــوض 
ــون  ــت ۳۰ میلی ــت، پرداخ ــط دول ــی توس ــون تومان ۳۰ میلی
تومــان نیــز بعنــوان کمــک باعــوض توســط دســتگاه هــای 

حمایتــی از جملــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، بنیــاد 
ــه  ــام )ره(، از جمل ــرت ام ــاب ۱۰۰ حض ــتضعفان و حس مس
 اقدماتــی اســت کــه در ایــن مصوبــه پیــش بینــی شــده اســت.

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  فرهنگــی  معــاون 
اجتماعــی تاکیــد کــرد: در واقــع در تهیــه ایــن بســته حمایتی 
ــا  ــا همــکاری وزارت راه و شهرســازی تــاش شــده اســت ب ب
کاهــش ســهم آورده متقاضیــان و پرداخــت تســهیات ارزان 
قیمــت و حــذف عــوارض صــدور پروانــه ســاختمانی، موضــوع 
 تامیــن مســکن بــرای زنــان سرپرســت خانــوار تســهیل شــود.

وی افــزود: ســهم آورده نقــدی زنــان سرپرســت خانــوار 
ــت  ــرای مالکی ــکن ب ــی مس ــدام مل ــرح اق ــرایط ط ــد ش واج
میلیــون   ۳۰ تنهــا  متــری،   ۸۰ مســکونی  واحــد  یــک 
خواهــد  مســکونی  واحــد  تحویــل  هنــگام  و  تومــان 
ارزان  تســهیات  قالــب  در  آن  هزینــه  مابقــی  و  و  بــود 
شــود. مــی  تامیــن  باعــوض  هــای  کمــک  و   قیمــت 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  فــر،  صادقــی  گفتــه  بــه 
زیــر  شــرکت های  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  اجتماعــی 
مجموعــه خــود در زمینــه تامیــن مصالــح مــورد نیــاز 
نهایــت  هــدف،  گروه هــای  مســکونی  هــای  پــروژه 
. ایــن مصوبــه خواهــد داشــت   همــکاری را در اجــرای 

وی خاطــر نشــان کرد:زنــان کارگــر سرپرســت خانــوار کــه در 
ــازی  ــکن وزارت راه و شهرس ــی مس ــدام مل ــرح اق ــامانه ط س
 ثبــت نــام کرده انــد نیــز مشــمول ایــن مصوبــه خواهنــد بــود.

منبع: ایرنا
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روش های کنترل قیمت مسکن

افزایــش  مســکن  قیمــت 
کاهــش؟ یــا   می یابــد 

ــاد  ــازار زی ــه در ب ــه عرض ــی ک ــا زمان ــرحدی : ت س
ــر اســاس اصــل  ــی بگیــرد، ب شــود و از تقاضــا فزون
بــا  می تواننــد  نیــز  قیمت هــا  اقتصــاد  کلــی 
ــش  ــل و کاه ــن تعدی ــا ای ــود، ام ــرو ش ــل روب تعدی
ــه  ــش عرض ــه افزای ــه ب ــا توج ــکن ب ــت مس قیم
ــه  ــا توج ــد ب ــود و نبای ــد ب ــی نخواه ــازار خیل در ب
بــه تــورم باالیــی کــه در اقتصــاد وجــود دارد و 
ــت،  ــش اس ــال افزای ــه در ح ــی ک ــارات تورم انتظ
 کاهــش زیــادی را در بــازار مســکن انتظــار داشــت.

 در حالــی کــه تــا یــک مــاه گذشــته بــازار مســکن 
در رکــود عمیقــی فــرو رفته بــوده و حجــم معامات 
بســیار کاهــش یافــت، بــه نظر می رســد در تیرمــاه با 
توجــه بــه وضعیتــی کــه بــر بــازار مســکن حکمفرما 

بــوده، افزایش عرضــه در بــازار رخ داده و همین عامل 
 قــدری قیمت هــا را بــا کاهــش همــراه کــرده اســت.

بــه گــزارش بازارســاختمان، درحالــی کــه بــر 
ــاه  ــرداد و تیرم ــار در خ ــز آم ــزارش مرک ــاس گ اس
مســکن  بــازار  در  قیمــت  افزایــش  از  حاکــی 
آن  از  میدانــی حاکــی  بررســی های  امــا  بــود، 
را  خــود  واحد هــای  فروشــندگان  کــه  اســت 
از  می فروشــند،  خریــداران  بــه  تخفیــف  بــا 
ســویی فروشــندگانی کــه در ماه هــای گذشــته 
انــد، دوبــاره بــرای  بــازار حضــور نداشــته  در 
 فــروش ملــک خــود بــه بــازار بازگشــته انــد.

در ایــن رابطــه مصطفی قلــی خســروی، رئیــس 
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــران ب ــاک ته ــه ام اتحادی
چشــمگیر تعــداد فروشــندگان خانــه، اظهار داشــت: 
معامــات یــک مــاه گذشــته نشــان می دهد مســکن 
ــدت  ــه م ــبت ب ــد نس ــدود ۱۰ درص ــران ح در ته
مشــابه مــاه گذشــته ارزان شــده اســت. همچنیــن 

تخفیف هــای  بــا  را  ملــک خــود  فروشــندگان 
می کننــد. عرضــه  خریــداران  بــه   مناســب 

 ســه دلیل عمده افزایش عرضه ملک در بازار مســکن
احمدرضــا ســرحدی کارشــناس بــازار مســکن 
در گفتگــو بــا فرارو با اشــاره بــه اینکــه عرضــه 
ــش  ــازار افزای ــر در ب ــاه اخی ــک م ــی ی ــکن ط مس
ــوع  ــن موض ــرای ای ــت: ب ــت، گف ــرده اس ــدا ک پی
اینکــه  اول  برشــمرد،  می تــوان  را  دلیــل  ســه 
صنعتــی  ماننــد  طرح هایــی  اجــرای  زمزمــه 
ــس  ــوی رئی ــس از س ــه در مجل ــکن ک ــازی مس س
پارلمــان مطــرح شــد، ایــن موضــع را تقویــت 
صنعتی ســازی،  طــرح  اجــرای  بــا  کــه  کــرد 
تولیــد مســکن افزایــش خواهــد یافــت، در چنیــن 
ــاال خواهــد رفــت.  شــرایطی عرضــه مســکن نیــز ب

ــا اجــرای طــرح اخــذ  ــزود: دوم هــم اینکــه ب وی اف
ــاه  ــرداد م ــدای م ــی از ابت ــای خال ــات از خانه ه مالی
بســیاری از مالکانــی کــه خانه هــای آن هــا خالــی بود 
طــی چنــد ســال گذشــته بــه تکاپــو افتادند تــا خانه 
خــود را اجــاره داده و یــا بــه فــروش برســانند تــا زیــر 
بــار دادن مالیــات نرونــد، بنابرایــن ایــن موضــوع در 
 افزایــش عرضه هــا بســیار تاثیــر گــذار بــوده اســت.

ســرحدی یــادآور شــد: ســوم هــم اینکــه رکــود در 
ــیاری از  ــد و بس ــی ش ــیار طوالن ــکن بس ــازار مس ب
افــرادی کــه کارشــان ســاخت و ســاز اســت، به طمع 
ــا  اینکــه ســود های هنگفتــی را بــه جیــب بزننــد ت
چنــد وقــت خانه هــای خــود را خالــی گذاشــته اند، 
امــا بــا توجــه بــه رکــود در بــازار و همچنیــن 
ــال  ــه س ــی س ــکن ط ــه مس ــی ک ــش قیمت افزای
گذشــته تجربــه کــرده، بــه نظــر می رســد حداقــل 

ــش  ــرای افزای ــی ب ــر کشش ــدت دیگ ــاه م در کوت
ــر همیــن اســاس  مســکن وجــود نداشــته باشــد، ب
مالــکان تصمیــم گرفتنــد کــه فایل هــای خــود را در 
 بــازار عرضــه کــرده تــا منابــع خــود را نقــد کننــد.

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره به اینکــه بســیاری از 
مالکانــی کــه ملــک خــود را عرضــه کرده انــد، دارای 
ــراد  ــن اف ــرد: ای ــه ک ــن واحــد هســتند، اضاف چندی
بــرای اینکــه بتواننــد کار خــود را رونــق ببخشــد نیاز 
بــه منابــع مالــی دارنــد، بنابرایــن در حــال حاضــر به 
دنبــال تامیــن نقدینگــی و شــروع پروژه هــای جدیــد 
ــی از  ــز یک ــن موضــوع نی ــاز هســتند، ای ساخت وس
دالیــل عمــده ای اســت کــه طــی یــک هفتــه اخیــر 
 عرضــه فایل هــای مســکن را بیشــتر کــرده اســت.

ســرحدی ادامــه داد: تــا زمانــی کــه عرضــه در بــازار 
ــر اســاس  ــرد، ب ــی بگی ــاد شــود و از تقاضــا فزون زی
ــا  ــد ب ــز می توانن ــا نی ــاد قیمت ه ــی اقتص ــل کل اص
ــش  ــل و کاه ــن تعدی ــا ای ــود، ام ــرو ش ــل روب تعدی
ــه  ــش عرض ــه افزای ــه ب ــا توج ــکن ب ــت مس قیم
ــه  ــا توج ــد ب ــود و نبای ــد ب ــی نخواه ــازار خیل در ب
بــه تــورم باالیــی کــه در اقتصــاد وجــود دارد و 
ــت،  ــش اس ــال افزای ــه در ح ــی ک ــارات تورم انتظ
 کاهــش زیــادی را در بــازار مســکن انتظــار داشــت.

ــازار مســکن  ــی ب ــورد پیش بین ــن در م وی همچنی
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــدت، خاطرنشــان ک ــاه م در کوت
اینکــه در فاصلــه بیــن تغییــر دو دولــت قــرار داریــم 
ــت،  ــده اس ــتقر نش ــوز مس ــیزدهم هن ــت س و دول
ــت چــه سیاســت های  ــد کــه دول ــد منتظــر مان بای
ــه کار خواهــد گفــت، بنابرایــن  کان اقتصــادی را ب
ــد  ــت جدی ــادی دول ــم اقتص ــتقرار تی ــا اس ــد ت بای

سیاســت های  شــدن  مشــخص  همچنیــن  و 
مســکن،  بخــش  در  خصــوص  بــه  اقتصــادی 
ــوان  ــا بت ــدن آن ه ــن ش ــا روش ــا ب ــد ت ــر مان منتظ
ــکن را در  ــازار مس ــت ها ب ــن سیاس ــاس ای ــر اس ب
 کوتاه مــدت و بلندمــدت آنالیــز و پیــش بینــی کــرد.

ایــن کارشــناس بــازار مســکن بــا اشــاره بــه اینکــه 
ابراهیم رئیســی وعــده ســاخت ســالی یــک میلیــون 
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــت، بی ــکونی را داده اس ــد مس واح
ــر  ــار ســال گذشــته ب ــه طــی چه سیاســت های ک
کشــور حاکــم بــوده، همچنــان ادامــه پیــدا کنــد و 
از ســویی بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه االن در کشــور 
وجــود دارد، عملــی کــردن ایــن وعده یعنی ســاخت 
ــچ  ــه هی ــکونی ب ــد مس ــون واح ــک میلی ــالی ی س
ــر  ــرا مســکن مه ــق نیســت، زی ــل تحق ــوان قاب عن
ــل نشــده  ــوز تکمی ــک دهــه هن ــد از گذشــته ی بع
ــی کــه کل تعــداد واحد هــای مســکن مهــر  در حال
 دو میلیــون واحــد مســکونی بیشــتر نبــوده اســت.

ســرحدی افــزود: حــال اینکــه بخواهیــم در ۴ ســال 
ــا توجــه بــه  ۴ میلیــون واحــد مســکونی بســازیم ب
تجربــه مســکن مهــر و همچنیــن امکاناتــی کــه در 
ــون  ــه تاکن ــت هایی ک ــود دارد و سیاس ــور وج کش
اجــرا شــده بــه هیــچ عنــوان عملــی نخواهــد بــود، 
مگــر اینکــه کشــور برجــام بــه ثمــر بنشــیند و یــا 
قــرارداد ۲۵ ســاله بــا چیــن، اجرایــی شــود و منابــع 
ــی و ســرمایه گذاری خارجــی وارد کشــور شــود  مال
و سیاســت های مالــی و اقتصــادی تغییــر پیــدا 
ــی  ــن طرح های ــوان چنی ــورت می ت ــد، در آن ص کن
را اجرایــی دانســت، امــا بــا توجــه بــه وضعیــت فعلی 
ــرا  ــل اج ــی قاب ــن وعده های ــوان چنی ــچ عن ــه هی ب

نیســت.
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 سه دلیل عمده افزایش عرضه ملک در بازار مسکن

احمدرضــا ســرحدی کارشــناس بــازار مســکن بــا اشــاره بــه 
ــش  ــازار افزای ــر در ب ــاه اخی ــک م ــی ی ــکن ط ــه مس ــه عرض اینک
ــل را  ــه دلی ــوع س ــن موض ــرای ای ــت: ب ــت، گف ــرده اس ــدا ک پی
طرح هایــی  اجــرای  زمزمــه  اینکــه  اول  برشــمرد،  می تــوان 
ــس  ــس از ســوی رئی ــه در مجل ــازی مســکن ک ــی س ــد صنعت مانن
پارلمــان مطــرح شــد، ایــن موضــع را تقویــت کــرد کــه بــا اجــرای 
طــرح صنعتی ســازی، تولیــد مســکن افزایــش خواهــد یافــت، 
 در چنیــن شــرایطی عرضــه مســکن نیــز بــاال خواهــد رفــت.
ــات از  ــذ مالی ــرح اخ ــرای ط ــا اج ــه ب ــم اینک ــزود: دوم ه وی اف
خانه هــای خالــی از ابتــدای مــرداد مــاه بســیاری از مالکانــی 
ــه  ــته ب ــال گذش ــد س ــی چن ــود ط ــی ب ــا خال ــای آن ه ــه خانه ه ک
ــروش  ــه ف ــا ب ــاره داده و ی ــود را اج ــه خ ــا خان ــد ت ــو افتادن تکاپ
ایــن  بنابرایــن  نرونــد،  مالیــات  دادن  بــار  زیــر  تــا  برســانند 
ــت. ــوده اس ــذار ب ــر گ ــیار تاثی ــا بس ــش عرضه ه ــوع در افزای  موض
ــازار مســکن  ــادآور شــد: ســوم هــم اینکــه رکــود در ب ســرحدی ی
بســیار طوالنی شــد و بســیاری از افرادی که کارشــان ســاخت و ســاز 
اســت، بــه طمــع اینکــه ســود های هنگفتــی را بــه جیــب بزننــد تــا 
ــا توجــه  ــا ب ــی گذاشــته اند، ام ــای خــود را خال ــت خانه ه ــد وق چن
بــه رکــود در بــازار و همچنیــن افزایــش قیمتــی کــه مســکن طــی 
ــل در  ــه نظــر می رســد حداق ــرده، ب ــه ک ســه ســال گذشــته تجرب
کوتــاه مــدت دیگــر کششــی بــرای افزایــش مســکن وجــود نداشــته 
باشــد، بــر همیــن اســاس مالــکان تصمیــم گرفتنــد کــه فایل هــای 
ــد. ــد کنن ــود را نق ــع خ ــا مناب ــرده ت ــه ک ــازار عرض ــود را در ب  خ
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از مالکانــی کــه 
ــتند،  ــد هس ــن واح ــد، دارای چندی ــه کرده ان ــود را عرض ــک خ مل

ــق  ــد کار خــود را رون ــرای اینکــه بتوانن ــراد ب ــن اف ــرد: ای ــه ک اضاف
ببخشــد نیــاز بــه منابــع مالــی دارنــد، بنابرایــن در حــال حاضــر بــه 
ــد ساخت وســاز  دنبــال تامیــن نقدینگــی و شــروع پروژه هــای جدی
هســتند، ایــن موضــوع نیــز یکــی از دالیــل عمــده ای اســت کــه طی 
 یــک هفتــه اخیــر عرضــه فایل هــای مســکن را بیشــتر کــرده اســت.
ــود  ــاد ش ــازار زی ــه عرضــه در ب ــی ک ــا زمان ــه داد: ت ســرحدی ادام
و از تقاضــا فزونــی بگیــرد، بــر اســاس اصــل کلــی اقتصــاد 
قیمت هــا نیــز می تواننــد بــا تعدیــل روبــرو شــود، امــا ایــن 
ــه  ــش عرض ــه افزای ــه ب ــا توج ــت مســکن ب ــش قیم ــل و کاه تعدی
ــه تــورم باالیــی  ــا توجــه ب ــازار خیلــی نخواهــد بــود و نبایــد ب در ب
کــه در اقتصــاد وجــود دارد و انتظــارات تورمــی کــه در حــال 
 افزایــش اســت، کاهــش زیــادی را در بــازار مســکن انتظــار داشــت.

وی همچنیــن در مــورد پیش بینــی بــازار مســکن در کوتــاه مــدت، 
ــر  ــن تغیی ــه بی ــه در فاصل ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــده  ــتقر نش ــوز مس ــیزدهم هن ــت س ــم و دول ــرار داری ــت ق دو دول
ــت های کان  ــه سیاس ــت چ ــه دول ــد ک ــر مان ــد منتظ ــت، بای اس
اقتصــادی را بــه کار خواهــد گفــت، بنابرایــن بایــد تــا اســتقرار تیــم 
اقتصــادی دولــت جدیــد و همچنیــن مشــخص شــدن سیاســت های 
ــا  ــا ب ــد ت ــر مان ــکن، منتظ ــش مس ــوص در بخ ــه خص ــادی ب اقتص
ــازار  ــت ها ب ــن سیاس ــاس ای ــر اس ــوان ب ــا بت ــدن آن ه ــن ش روش
 مســکن را در کوتاه مــدت و بلندمــدت آنالیــز و پیــش بینــی کــرد.

ایــن کارشــناس بــازار مســکن بــا اشــاره بــه اینکــه ابراهیم رئیســی 
وعــده ســاخت ســالی یــک میلیــون واحــد مســکونی را داده اســت، 
ــر  بیــان کــرد: اگــر سیاســت های کــه طــی چهــار ســال گذشــته ب
ــا  ــویی ب ــد و از س ــدا کن ــه پی ــان ادام ــوده، همچن ــم ب ــور حاک کش
توجــه بــه امکاناتــی کــه االن در کشــور وجــود دارد، عملــی کــردن 
ایــن وعــده یعنــی ســاخت ســالی یــک میلیــون واحــد مســکونی بــه 
هیــچ عنــوان قابــل تحقــق نیســت، زیرا مســکن مهــر بعد از گذشــته 
یــک دهــه هنــوز تکمیــل نشــده در حالــی کــه کل تعــداد واحد های 
ــت. ــوده اس ــتر نب ــکونی بیش ــد مس ــون واح ــر دو میلی ــکن مه  مس

ــون  ــال ۴ میلی ــم در ۴ س ــه بخواهی ــال اینک ــزود: ح ــرحدی اف س
ــر و  ــکن مه ــه مس ــه تجرب ــه ب ــا توج ــازیم ب ــکونی بس ــد مس واح
ــت هایی  ــود دارد و سیاس ــور وج ــه در کش ــی ک ــن امکانات همچنی
ــود،  ــد ب ــی نخواه ــوان عمل ــچ عن ــه هی ــرا شــده ب ــون اج ــه تاکن ک
مگــر اینکــه کشــور برجــام بــه ثمــر بنشــیند و یــا قــرارداد ۲۵ ســاله 
بــا چیــن، اجرایــی شــود و منابــع مالــی و ســرمایه گذاری خارجــی 
ــدا  ــر پی ــادی تغیی ــی و اقتص ــت های مال ــود و سیاس ــور ش وارد کش
کنــد، در آن صــورت می تــوان چنیــن طرح هایــی را اجرایــی 
دانســت، امــا بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی بــه هیــچ عنــوان چنیــن 

ــت. ــرا نیس ــل اج ــی قاب وعده های
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وزیر راه:بررسی اولویت ها و الزامات دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم
 مسکن مهر مشکالت بزرگ و 

هزینه های هنگفت داشت ولی با تالش 
دولت به اتمام رسید گشایش قفل مسکن در 

انتظار خانه تکانی دولت
و  بازارهــا  از  بســیاری  درحالی کــه 
نانوشــته  به صــورت  اقتصــادی  فعالیت هــای 
ــاد  ــدی و ایج ــت بع ــه کار دول ــاز ب ــر آغ منتظ
تغییــر و تحــوالت اساســی ناشــی از آن هســتند، 
 بــازار مســکن نیــز از ایــن مســئله مســتثنا نیســت.

از  یکــی  کــه  مســکن  ترتیــب  بدیــن 
ــود  ــه خ ــا را ب ــای خانواره ــن هزینه ه اصلی تری
اخیــر  ســال های  در  می دهــد،  اختصــاص 
بــه دلیــل سیاســت گذاری اشــتباه و کمبــود 
سرســام آور  افزایــش  بــا  ساخت وســازها 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــده اس ــه ش ــا مواج قیمت ه
ــل پیشــرانی اقتصــاد  ــه دلی اســت کــه مســکن ب
و موتــور محرکــه بســیاری از کســب وکارهای 
اختصــاص  نیــز  و  یک ســو  از  اقتصــادی 
هزینــه ۴۸ درصــدی و گاهــی ۸۰ درصــدی 
ــی  ــگاه باالی ــود، از جای ــه خ ــا ب ــبد خانواره س
اســت. برخــوردار  اقتصــادی  عرصــه   در 

حــل  می رســد  نظــر  بــه  دلیــل  همیــن   بــه 
اولویت هــا  بنیادی تریــن  از  مســکن  معضــل 
باشــد.  ســیزدهم  دولــت  چالش هــای  و 
والمســلمین  حجت االســام   کــه  موضوعــی 
ــب  ــور منتخ ــی رئیس جمه ــم رئیس ــید ابراهی س
نیــز چنــد روز قبــل در نشســت ویــژه »بررســی 
تأکیــد  آن  بــر  مســکن«،  ســاخت  الزامــات 
از یک ســو  بایــد  کــرده و گفــت: »دولــت 
میــدان را بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی 
ــوار  ــا هم ــر عرصه ه ــکن و دیگ ــه مس در زمین
کنــد و از ســویی بــا هدایــت و حمایــت از 
اعمــال  و  خصوصــی  بخــش  فعالیت هــای 
ــد.  ــاع کن ــردم دف ــوق م ــر از حق ــارت مؤث نظ
ــتفاده از  ــا اس ــکن ب ــاخت مس ــت س ــد نهض بای
ــش  ــور از بخ ــود کش ــای موج ــه ظرفیت ه هم
ــهرداری ها  ــا ش ــه ت ــی گرفت ــی و تعاون خصوص

شــود«.  تقویــت  ســازندگی  قرارگاه هــای  و 
پیش ازایــن  منتخــب  رئیس جمهــور  البتــه 
ــر راه و  ــا محمــد اســامی وزی ــدار ب ــز در دی نی
شهرســازی تصریــح کــرد »از اولیــن اقدامــات 
ــازی  ــت مسکن س ــاز نهض ــی، آغ ــت مردم دول
تــدارک  و  دولــت  ابتدایــی  روزهــای  در 
بــرای  مســکن  یک میلیــون  ســاالنه  تولیــد 
ــان خواهــد بــود«.  خانواده هــا و خصوصــاً جوان

رونــق  و  ساخت وســازها  افزایــش  انتظــار 
آینــده دولــت  در  معامــات   نســبی 

ــاور بســیاری از کارشناســان، تولیــد انبــوه  ــه ب ب
ــش  ــازار و کاه ــود ب ــای رک ــکن، گره گش مس
ــکن در  ــد مس ــرکوب تولی ــی از س ــات ناش تبع
ســال های اخیــر خواهــد بــود. از ســوی دیگــر، 
قیمت هــای  کنتــرل  همچــون  موضوعاتــی 
ــی  ــار نقدینگ ــاختمانی، مه ــواد س ــح و م مصال
ــازار مســکن  ــر جهــت ب ــردم، تغیی در دســت م
ــرای  ــا اج ــی ب ــه مصرف ــوداگری ب ــت س از حال
خانه هــای  بــر  مالیــات  همچــون  قوانینــی 
خالــی، اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام مربــوط 
بــه ســاخت و تأمیــن مســکن و حمایــت از 
فعــاالن بخــش مســکن بــرای افزایــش و تــداوم 
اســت  اولویت هایــی  جملــه  از  فعالیت هــا، 
می رســد  نظــر  بــه  و  می شــود  مطــرح  کــه 
بــرای دســتیابی بــه نقطــه مطلــوب در ایــن 
برنامه هــای  و  چشــم انداز  بایــد  موضوعــات 
چنانکــه  بگیــرد.  قــرار  مدنظــر  بلندمــدت 
حــوزه  کارشناســان  از  ســتاریان  بیــت اهلل 
ــه  ــاره گفت ــه ای دراین ب ــز در مصاحب ــکن نی مس
اســت: »راهــکار ایجــاد تعــادل قیمتــی در بــازار 
مســکن، افزایــش  ســاخت وســاز اســت. دولت 
ســیزدهم نبایــد وعــده ســه تــا چهارســاله بــرای 
ــرا  ــد؛ زی ــکن بده ــش مس ــکات بخ ــل مش ح
اصولــی  برنامه ریــزی  یــک  بــا  اگــر  حتــی 
ــل  ــکن حداق ــازار مس ــات ب ــم ثب ــت کنی حرک
۱۰ ســال طــول می کشــد. دولــت رئیســی فقــط 
ــده  ــت آین ــا دول ــد ت ــاده کن ــتر را آم ــد بس بای
 بتوانــد بــه رفــع مشــکل مســکن بپــردازد«.

وی افــزود: »بــازار مســکن همــواره مترصــد 
بــوده و  اقتصــادی و سیاســی  ثبــات  ایجــاد 
انتظــار  آینــده  دولــت  در  اســاس  ایــن  بــر 
رونــق  و  ساخت وســاز  حجــم  افزایــش 
تــورم مصالــح  نســبی معامــات را داریــم؛ 
بخــش  ایــن  در  تأثیــری  هــم  ســاختمانی 
قیمــت  از  باالیــی  ســهم  زیــرا  نــدارد، 
ــد«. ــاص نمی ده ــود اختص ــه خ ــده را ب  تمام ش

مســکن  درصــدی   ۶۵ ســهم 
خانوارهــا ســهام  ســبد   از 

عضــو  یوســفی  مجتبــی  راســتا،  همیــن  در 
گفت وگــو  در  مجلــس  عمــران  کمیســیون 
ــای  ــاره اولویت ه ــز درب ــدس نی ــگار ق ــا خبرن ب
دولــت ســیزدهم در حــوزه مســکن، اظهــار 
کــرد: در شــرایط فعلــی یکــی از مســائل و 
چالش هــای اصلــی مــردم، بحــران مســکن 
متأســفانه  اســت.  آن  نجومــی  قیمت هــای  و 
ســهم مســکن از ســبد خانوارهــا از ۳/۶ درصــد 
ــران  ــد در ته ــدود ۶۵ درص ــه ح ــه ۸۰ ب در ده
ــن  ــت. در چنی ــیده اس ــزرگ رس ــهرهای ب و ش
شــرایطی، افــراد حداقــل بایــد نصــف معیشــت 
مســکن  تأمیــن  بــرای  را  خــود  درآمــد  و 
اختصــاص دهنــد تــا شــاید بتواننــد منزلــی را در 
 حــد بضاعــت خودشــان رهــن و اجــاره کننــد.

ــرح  ــاً ط ــرد: قطع ــح ک ــفی تصری ــی یوس مجتب
ایــن  رفــع  بــرای  مســکن  و  تولیــد  جهــش 
ــرح  ــود و ط ــع ش ــر واق ــد مؤث ــکل می توان مش
ــی  ــور اساس ــه مح ــه س ــه ب ــت ک ــه ای اس پخت
حــوزه مســکن می پــردازد. از جملــه تدابیــر 
در محــور تأمیــن منابــع مالــی، ایجــاد صنــدوق 
ــان  ــا در زم ــت. م ــکن اس ــرای مس ــخص ب مش
ــق پیشــنهاد  بررســی بودجــه در کمیســیون تلفی
تصویــب ۳۶۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیات 
وجــود  بــا  کــه  دادیــم  ارائــه  را  بانکــی 
مخالفت هــای رئیــس بانــک مرکــزی و دولــت 
بــه تصویــب رســید. همچنیــن بایــد حمایــت از 
ــگان و  ــن رای ــن زمی ــازان، تأمی ــردم و انبوه س م
مدیریــت مصالــح و نیازهــای ســاختمانی در 

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــرح م ــن ط ــب ای  قال
مســکن  بــازار  ســیزدهم  دولــت 
کنــد خــارج  ســفته بازی  از   را 
افــزود:  مجلــس  عمــران  کمیســیون  عضــو 
فــوالد  بــازار  حاضــر  حــال  در  متأســفانه 
و  شــده  رهــا  خــود  حــال  بــه  ســیمان  و 
بیشــتری  تنگنــای  و  مضیقــه  در  انبوه ســازان 
هســتند. ایــن شــرایط در حالــی اســت کــه 
ــت نیســت و  ــن وضعی ــر راه پاســخگوی ای وزی
 دولــت فعلــی عمــًا کار را رهــا کــرده اســت.
ایــن نماینــده مجلــس گفــت: بنابرایــن جــدای 
از مــوارد گفتــه  شــده، دولــت ســیزدهم بــا 
مالیاتــی جدیــد و گرفتــن  پایه هــای  ایجــاد 
مالیــات از خانه هــای خالــی بایــد بــازار مســکن 
ــا  ــا ب ــن م ــد؛ بنابرای ــارج کن ــفته بازی خ را از س
جدیــت قوانیــن و طرح هــای مجلــس همچــون 
طــرح جهــش تولیــد مســکن را در راســتای 
ــع  ــم. درواق ــری می کنی ــازار پیگی ــاماندهی ب س
ایــن طــرح، یــک طــرح جامعــی بــود کــه 
ــر  ــت اگ ــده و دول ــه  ش ــکن ارائ ــوزه مس در ح
درصــدد دســتیابی بــه موفقیــت اســت بایــد 
ــد. ــع نیازهــای مــردم حرکــت کن  در مســیر رف
معتقــد  مجلــس  در  اهــواز  مــردم  نماینــده 
ــال حاضــر نیــاز اصلــی مــردم،  ــت: در ح اس
مســائل معیشــتی و اقتصــادی اســت نــه مباحــث 
ســیزدهم  دولــت  غیرضــروری.  و  سیاســی 
ــرای حــوزه  ــل پایــش ب ــه مــدون قاب ــد برنام بای
ــم  ــار داری ــع انتظ ــد. در واق ــته باش ــکن داش مس
فــردی به عنــوان وزیــر راه روی کار بیایــد کــه 
دارای توانمنــدی، سخت کوشــی و پــرکاری 
از حواشــی  باشــد و  برنامه هــای عملیاتــی  و 
عملکــرد  بایــد  وی  کنــد.  دوری  سیاســی 
اســاس  بــر  مشــخصی  برنامــه  و  قابل قبــول 
اســناد باالدســتی داشــته باشــد و بــر اســاس 

کنــد اولویت هــا حرکــت 

دولــت  عمــر  پایــان  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
منابــع  تامیــن  نحــوه  ســخنانی  در  روحانــی  حســن 
ــرار داد. ــاد ق ــورد انتق ــر را م ــکن مه ــرح مس ــی ط  مال

ــم  ــامی در مراس ــد اس ــاختمان، محم ــه گزارش بازارس ب
ــرای  ــکن ب ــی مس ــرح مل ــد ط ــاخت 1000 واح ــاز س آغ
کارکنــان صــداو ســیما بــا بیــان این کــه  مســکن 
ــکن در  ــد مس ــای تولی ــن پروژه ه ــی از بزرگتری مهر یک
کشــور بــود، امــا مشــکات فراوانــی داشــت، اظهــار کرد:  
تامیــن نقدینگــی ایــن طــرح کــه از طریــق خــط اعتباری 
از بانــک مرکــزی باعــث خلــق بیــش از 54 هــزار میلیــارد 
 تومــان شــده بــود، از جملــه مشــکات ایــن طــرح بــود. 
ــر  ــکن مه ــای مس ــیاری از واحده ــرد: بس ــان ک وی بی
در مکان هایــی احــداث شــده بونــد کــه از هیــچ 
ــد و  ــوردار نبودن ــی برخ ــات زیربنای ــاختی و امکان زیرس
ــداث  ــهرک های اح ــرای ش ــاخت ب ــاد زیرس ــا ایج گاه
 شــده از ســاخت کل شــهرک پــر هزینه تــر بــود.
ــی  ــه هنگفت ــروژه هزین ــن پ ــرد: در کل  ای ــد ک وی تاکی
را صــرف خــود کــرد و منابــع دولــت نیــز اجــازه تامیــن 
مالــی آن را نمــی داد. امــا بــا لطــف الهــی و تــاش همــه 
همــکاران ایــن پــروژه بــه اتمــام رســید. تــاش گســترده 
ــم  ــود ه ــرف ش ــا برط ــتی ه ــم کاس ــه ه ــد ک ای ش

ــود. ــل ش ــردم تحوی ــه م ــام ب ــه تم ــای نیم واحده


