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راه و مسكن

چالش های رونق مسکن در کشور

دولت در سیاس��ت های اقتصادی خود برای خروج غیرتورمی از 
رکود طی س��ال های 93 و 94 بخش مس��کن را به عنوان یکی 
از زیرگروه��ای فعالیت ه��ا و محرک های خروج از رکود عنوان 
کرده اس��ت که این توجه، نش��ان از اهمیت باالی حوزه مسکن 
در تحرک اقتصادی کشور است که در عمل باید دید این اصل 
مه��م ب��ه چ��ه میزان ب��ا واقعیت ها و توان دول��ت در تحقق این 

اعتقادهمخوانی دارد.
دول��ت بخش مس��کن را به عنوان یک��ی از بخش های محرک 
رشد اقتصادی درکشور مطرح می کند و اذعان می دارد هرگونه 
تحرک تولید در این بخش زمینه س��از رش��د تولید و اش��تغال در 
س��ایر بخش های وابس��ته می ش��ود و به طوری که درمجموعه 
سیاس��ت های خروج از رکود اقتصادی، بخش مس��کن به عنوان 
یکی از عوامل اولیه و بخش های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، 
مبنای سیاس��ت گذاری ویژه یی قرارگرفته است.درهمین رابطه 
از سیاست های اصلی دولت برای تحرک بخشی به فعالیت های 
بخش مسکن، اعطای تسهیالت خرید ازسوی بانک ها از طریق 
تاس��یس صندوق مس��تقل پس انداز مسکن یا تشکیل موسسه 
تسهیالت و پس انداز مسکن است وبه نظر می رسد این سیاست 
به تنهایی پاسخگوی تحرک بخشی درحوزه مسکن نخواهد بود 
چراکه این سیاست یک بسته حمایتی است و توان رونق بخشی 
در این حوزه را نخواهد داش��ت.همان گونه که در سیاس��ت های 
اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعالم ش��ده اس��ت »حوزه 
مس��کن« یک حوزه »ارتباطات« با س��ایر بخش های اقتصادی 
است. از این رو، رکود در این بخش تبعات منفی بسیاری به سایر 
بخش های مرتبط با این صنعت را به همراه خواهد داشت.دولت 
در »بسته تحلیلی برای خروج از رکود« مسکن را به عنوان یک 
عنص��ر قاب��ل تحرک در بازار اقتصاد معرفی می کند که می تواند 
در اثر تکانه های سایر بخش های اقتصادی ازجمله بخش های 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی و صنای��ع معدنی درقالب »بنگاه های 
اقتصادی پیش��رو« س��رمایه های آنان را به خود جذب کند و در 
نتیجه تحرک در بخش مس��کن را موجب ش��ود.بدیهی اس��ت 
این نوع نگاه به حوزه مس��کن می تواند تلقی دولت از مس��کن، 
به عنوان یک »کاالی س��رمایه یی قابل تجارت و دادوس��تد« را 
تقویت کند و به زبانی ساده تر باید منتظر سرمایه دارشدن دولت 
در سایر بخش های پیشرو اقتصادی باشیم تا مازاد سرمایه های 
آنان به نحوی به بازار مس��کن وارد ش��ود تا تحرک الزم در این 
ح��وزه ب��ه وج��ود  آید و این همان باز تعریفی از »اقتصاد دولتی« 
در بخش مسکن خواهد بود که گرداب آن ممکن است بسیاری 
از صنایع و دانش فنی و نیروی انس��انی و مهم تر مصرف کننده 
واقعی بازار مسکن را با خود ببلعد.با واکاوی سیاست های دولت 
در بخش مس��کن، می توان دو بازوی محرک در این بخش را 
عنوان کرد: بازوی اول »بسته های حمایتی« در قالب تسهیالت 
بانکی برای جامعه مصرفی در بخش مسکن، بازوی دوم »اقتصاد 
دولتی« آماده تزریق پول و س��رمایه برای بخش مس��کن است 
وهم اکنون دولت خواه یا ناخواه اش��تیاقی به تزریق س��رمایه به 
بخش مسکن را نداشته و با نگرشی مبتنی بر جلوگیری از تورم، 
این بخش اقتصادی را به حالت س��کون تعریف کرده اس��ت و 
تنها با امید به تحرک بازار مسکن با بسته های حمایتی در قالب 
تس��هیالت بانکی چش��م انتظار تحرک بازار و خروج غیرتورمی 
از رکود اس��ت که درعمل و به تنهایی نمی تواند تحرک مدنظر 
را در ای��ن ح��وزه تامی��ن کند. عالوه بر این، در صورتی که دولت 
تصمیم بگیرد مازاد س��رمایه های بنگاه های اقتصادی پیشرو را 
ب��ه بخ��ش مس��کن وارد کند در آن ص��ورت این کاالی تجاری 
رونق گرفته و دادوستد با همراهی بازوی دولتی دوباره شکوفا و 
شاهد افزایش قیمت فرآورده ها و نهاده های ساختمانی و مسکن 
خواهیم بود همان گونه که دوباره مصرف کننده واقعی از گردونه 
رقابت حذف یا از طریق تفکر »مس��کن اجتماعی«و نظایر آن 
چشم انتظار برنامه ریزی دولتی خواهند بود.با این اوصاف تحرک 
و رونق بخ��ش مس��کن در ماه های آتی منتظ��ر بازتعریف نظام 
اقتصادی ازس��وی دولت در حوزه مس��کن خواهد بود کمااینکه 
تلفیق س��ایر نظامات اقتصادی در بخش های مختلف تولیدی 
و حتی خدمات به همراهی شناس��ایی میزان عرضه و تقاضا در 
این بخش می تواند تعریف روشن و عینی از تحرکات مورد نیاز 

درحوزه اقتصاد مسکن را به همراه داشته باشد.
منبع: اقتصادآنالین  

پيشخوان

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان:
سرمایه های خفته مسکن بیدار می شوند

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان، اختصاص 7/5 هزار میلیارد 
توم��ان ب��ه طرح های عمرانی که رییس جمهور وعده آن را داده، 
را اولین قدم برای بیدار کردن سرمایه های خفته بخش مسکن 
عنوان کرد.ایرج رهبر در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اقدام دولت 
ب��رای اختص��اص 7/5 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی 
می توان��د اولی��ن قدم ه��ا برای باز کردن گره ه��ای اقتصاد و نیز 
بخش مسکن باشد که در آن صورت ممکن است سرمایه های 
خوابیده بیدار ش��وند.وی افزود: هم اکنون بعضی س��رمایه داران 
بخش مسکن نقدینگی دارند اما با توجه به این که تولیدات روی 
دستشان مانده، برای سرمایه گذاری جدید ریسک نمی کنند اما 
اگ��ر بخش مس��کن مجددا به روزهای خ��وب خود برگردد این 
س��رمایه ها که عمدتا در سیس��تم بانکی قرار دارند راهی بخش 
س��اخت و س��از خواهند شد.عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان 
ادام��ه داد: اگ��ر این پول وارد اقتصاد کش��ور ش��ود و بانک ها به 
بخش های تولیدی تسهیالت دهند یا دولت طلب پیمانکاران را 
پرداخت کند، اقتصاد به جریان می افتد.عضو هیات مدیره کانون 
انبوه س��ازان درخصوص این که آیا رقم 7/5 هزار میلیارد تومان 
برای رونق اقتصادی کافی اس��ت یا خیر؟گفت: به هر حال این 
قدم اولیه برای تحریک بخش تقاضا است وهم اکنون بسیاری 
از کاالها از جمله واحدهای مس��کونی نیمه س��از یا س��اخته شده 
روی دست سازندگان مانده است که این اقدام می تواند آنها را به 
فروش نزدیک کند و گردش مالی به وجود آورد.رهبر با تاکید بر 
این که تزریق نقدینگی حتما باید از طریق پول با پشتوانه انجام 
شود، گفت: در غیر این صورت اشتباه دولت های گذشته تکرار و 
پایه پولی کشور افزایش می یابد که قطعا در این خصوص دولت 
تمهیدات الزم را اندیش��یده و پول دارای پش��توانه تزریق خواهد 
کرد.وی با بیان این که گردش مالی باید به صورت پایدار انجام 
شود، گفت: دولت باید یک روند ادامه دار را دنبال کند و اگر بطور 
مقطعی این کار انجام ش��ود و تداوم نیابد، رکود برمی گردد و از 
سوی دیگر بانک ها باید منابع را بر اساس شاخص ها و در مسیر 
صحی��ح مص��رف کنند و خدای نک��رده انحرافی در خرج کردن 
منابع نشان ندهند.عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان 
پیش بینی کرد برای رونق بخش مسکن تا پایان سال باید انتظار 
بکشیم واگر طبق صحبت رییس جمهور تا دو ماه دیگر تحریم ها 
برداش��ته ش��ود و شرکت های خارجی به ایران بیایند بخش های 
اقتصاد از جمله بخش مس��کن تکان می خورند که تحقق این 

مساله حداقل تا پایان سال زمان می برد.

گزارش »تجارت« ازتاثیرات افزایش تسهیالت بانکی در حوزه ساخت وساز

وام 90 میلیونی، کاتالیزوری برای خروج از رکود

يادداشت

حباب قیمت مسکن تخلیه شده استفرود اضطراری در فرودگاه اصفهانورود ۱۵ فروند هواپیما تا اوایل زمستان
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور 
بین المل��ل از برنامه ری��زی ب��رای ورود 
هواپیماه��ای جدی��د به کش��ور تا پایان 
سال میالدی ۲۰۱5 خبر داد.به گزارش 
ایس��نا، اصغر فخریه کاش��ان با اشاره به 

آخرین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه نوسازی ناوگان 
هوایی کش��ور گفت: نوس��ازی ناوگان هوایی یکی از اولویت های 
نخست این وزارتخانه در حوزه صنعت حمل و نقل هوایی است 
بنابراین در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور در 
حال مذاکره هستیم و توافقات اولیه ای نیز برای خرید ۱5 فروند 
هواپیمای جدید انجام شده است.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
گفت: بر اس��اس برنامه ریزی ها و مذاکرات انجام ش��ده قرار است 
این تعداد هواپیما تا پایان سال میالدی ۲۰۱5 وارد کشور  شوند.

 گروه راه ومسکن: پس از کش وقوس هاي فراوان 
ب��رای افزایش میزان تس��هیالت بانکی در حوزه 
س��اخت وس��از که استارت آن از سوی انبوه سازان 
زده ش��د باالخره پرداخت وام 9۰ میلیونی ساخت 
مسکن بدون اینکه این موضوع در قالب پیشنهاد 
بین وزارت راه وشهرسازی با بانک مرکزی مطرح 
ش��ود بانک مس��کن را ملزم به پرداخت این نوع 
 وام برای س��ازندگان کرد.در واقع سازنده یا مالک
 س��اختمان پس از اینکه پروژه س��اختمانی خود را 
طب��ق نظ��ر بانک به مرحله پرداخت وام مس��کن 
رس��اند می تواند برای هرواحد مسکونی در پروژه 
خود تا س��قف 9۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی 

با نرخ سود ساالنه ۲4 درصد دریافت کند.
البته دراین ش��یوه از پرداخت تس��هیالت بانکی 
باید ۱5 درصد از کل مبلغ اختصاص داده شده در 
قالب وام س��اخت وس��از از سوی بانک تا اتمام کار 
س��اختمانی در نزد بانک مس��کن باقی خواهد ماند 
هرچند این نوع پرداخت در س��ایر وام های حوزه 
مس��کن مرسوم اس��ت واین مورد برای نخستین 
بار نیس��ت که برای یک نوع تس��هیالت بانکی در 
حوزه س��اخت وس��از اتفاق می افتد.اما نکته مهم 
دراعطای این نوع وام به سازندگان صندوق خالی 
بانک هاست به طوری که وقتی یک نوع وام برای 
پرداخ��ت در ی��ک بانک بخصوص به تصویب می 
رس��د منابع مالی آن باید از س��وی آن بانک تامین 
ش��ده باشد اما افزایش میزان تسهیالت بانکی در 
حوزه ساخت وسازدرحالی اتفاق می افتد که بانک 

مس��کن بارها از صن��دوق خالی خود گالیه کرده 
است.ازس��وی دیگریک��ی از اهداف مهم افزایش 
میزان تسهیالت بانکی در حوزه ساخت وساز خارج 
کردن بازار مسکن از رکود است که این راهکارها 
نه تنها در حوزه سا خت وساز بلکه در بخش خرید 
وف��روش هم اتفاق افتاد ولی نتایج مثبت ودرخور 
توج��ه ای را در پ��ی نداش��ت.درواقع از زمانی که 
وام ها8۰،6۰،4۰ میلیون تومانی برای سند اولی ها 
به تصویب ش��ورای پول واعتبار رس��ید تا به امروز 

شاهد استقبال کم مردم و قشرهای مختلف جامعه 
از این نوع تسهیالت بوده ایم که خود این موضوع 
نیازبه بررسی جامع ودقیقی دارد.البته حوزه ساخت 
وس��از همیش��ه برای بازار مس��کن حکم موتوری 
پیشران را داشته است واگر بخش ساخت مسکن 
دوب��اره ب��ه روزهای رونق خود برگردد حوزه خرید 
وف��روش ه��م می تواند به پی��روی ازآن روزهای 
خوش��ی را س��پری کند.اما ش��اید افزایش میزان 
تسهیالت بانکی در حوزه ساخت وساز به تنهایی 

نتوان��د ای��ن بخش را از رکود خ��ارج کند وبه نظر 
می رسد که بخش ساخت مسکن نیازمند تحولی 
عظیم باشد.درحقیقت یکی ازمهمترین عواملی که 
ضربات مهلکی به بخش ساخت وساز وارد کرده 
است استمرار روند سنتی سازی در این بخش است 
که س��بب ش��ده است تا خریداران مسکن در نقاط 
مختلف کش��ور با تنوع کمتری در بخش س��اخت 
وس��از به لحاظ نوع مس��کن مواجه باشند.درواقع 
درست است که بازار مسکن با چالش های فراوانی 

ازعدم تناسب عرضه وتقاضا گرفته تا کمبود شدید 
منابع مالی در س��ه س��ال اخیر مواجه بوده اس��ت 
اما نباید از کاهش کیفیت س��اخت وس��ازها وحتی 
کم ش��دن تنوع در نوع س��اخت خانه در کشورطی 

سالهای گذشته به راحتی گذشت.
البته موضوع کاهش تنوع در ساخت مسکن وپایین 
آمدن کیفیت ساخت وسازها تنها به امروز وزمانی 
که بازار مس��کن به رکودی گس��ترده دچار ش��ده 
اس��ت مربوط نمی ش��ود ولی در چندسال اخیر به 
ج��رات م��ی توان گفت که تنوع وکیفیت در حوزه 
ساخت وساز سیر نزولی را طی کرده است.هرچند 
بازارس��اخت وسازدرش��رایط کنونی با رکودی بی 
سابقه دست وپنجه نرم می کند اما شاید افزایش 
میزان تسهیالت بانکی در حوزه ساخت وساز بتواند 
تا حدودی س��ازندگان را نس��بت به حضورمجدد 
در بازار س��اخت مس��کن ترغیب کند که این امر 
م��ی توان��د گامی  اساس��ی در جهت خارج کردن 
ب��ازار مس��کن از رکود باش��د.درحقیقت پرداخت 
وام 9۰ میلیون��ی س��اخت ب��ه انبوه س��ازان را باید 
فرصتی مغتنم برای خارج کردن بازار مس��کن از 
رکود دانست هرچند شاید به نظر بسیاری از انبوه 
سازان وسازندگان نرخ سود این تسهیالت بسیار 
باال باش��د اما نباید در ش��رایط کنونی رکود انتظار 
بیش��تری از ش��ورای پول واعتبار وحتی بانک ها 
برای پرداخت تس��هیالت بانکی در حوزه س��اخت 
وساز داشت.بنابراین وام 9۰ میلیونی ساخت وساز 
می تواند از یک سو ترغیب وتشویق انبوه سازان 
برای حضورمجدد در بازار س��اخت وس��از را در پی 
داش��ته باشد وازسوی دیگرمی تواند آغازی برای 
اتمام رکود حاکم وگسترده بربازار مسکن از ساخت 

وساز گرفته تا خرید وفروش باشد.

هواپیم��ای ته��ران- کیش به دلیل 
نقص فنی مجبور به فرود اضطراری 
در فرودگاه ش��هید بهشتی اصفهان 

شد.
به گزارش ایس��نا هواپیمای بوئینگ 

ش��رکت زاگرس که س��اعت۱7:3۰ ش��نبه ش��ب از مقصد 
تهران به سمت کیش در حال پرواز بود به دلیل نقص فنی 
مجب��ور ب��ه فرود اضطراری در فرودگاه بین المللی ش��هید 
بهش��تی اصفهان ش��د.هواپیمای ته��ران- کیش با اعالم 
نقص فنی از س��وی خلبان در حدود س��اعت ۱8در فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست و پس از رفع نقص 
حدود س��اعت۲۰:3۰ فرودگاه ش��هید بهش��تی را به مقصد 

کیش ترک کرد.

دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن 
اع��الم ک��رد که س��یر نزولی قیمت 
حقیق��ی مس��کن در ص��ورت ادامه 
ثبات قیمت مس��کن در س��ال جاری، 
همچن��ان ادامه می یابد به طوری که 

قیمت حقیقی مسکن )قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم 
عمومی( در شهریور ماه سال جاری برابر با قیمت اسمی مسکن 
در فروردین ماه سال ۱39۰ است.به گزارش ایلنا دفتر برنامه 
ریزی و اقتصاد مس��کن معاونت مس��کن و ساختمان تصریح 
کرده است: روند قیمت مسکن از ابتدای سال ۱39۱ تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاری در شهر تهران حاکی از این است 
که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، 

از تیرماه سال ۱39۲ از ثبات نسبی برخوردار بوده است. 

احمدرضا صباغی

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورتاکيد کرد:

برطرف شدن شبهات موجود در انتخابات نظام مهندسی ساختمان 
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان با بیان اینکه بعد از 
برگ��زاری انتخاب��ات بر طبق وظیفه حرفه ای خود در دفاع از 
حقوق مهندسان، نامه ها و موارد را به وزارت راه و شهرسازی 
ارسال کردم، گفت: انتظار ما اینست که وزارت راه و شهرسازی 
ش��بهات موج��ود در انتخاب��ات را رفع کند.به گزارش فارس ، 
اکبر ترکان ضمن تبریک به منتخبان هیأت های مدیره نظام 
مهندسی دراستانها گفت:بعد از برگزاری انتخابات هیأت های 
مدیره نظام مهندس��ی در ۲8 اس��تان، در ۱6 مهرماه، برخی 

معترضین به نتایج آراء با حضور و یا ارسال نامه ها و مستنداتی 
از ب��روز تخلف��ات و اش��کاالتی ک��ه در روز انتخابات رخ داده، 

خبر دادند.
وی افزود: برهمین اساس اینجانب بر طبق وظیفه حرفه ای 
خود در دفاع از حقوق مهندسان، نامه ها و موارد را به وزارت 
راه و شهرسازی ارسال کردم و در نامه ام با پیوست کردن این 
ش��کایات خواستار رسیدگی به این اعتراضات شده ام.ترکان 
تأکید کرد:انتظار ما این است که وزارت راه و شهرسازی این 

شبهات موجود را رفع کند و در مواردی که میزان اخالل موجب 
کاهش ضریب اعتماد به نتایج انتخابات است، تجدید صورت 
پذیرد.وی با اش��اره به  بعضی حاش��یه آفرینی سایت های غیر 
رسمی و انتقاد از رفتارهای غیر حرفه ای برخی سایتها افزود: 
هیچ نامه ای از اینجانب در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است 
و بنده به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی در جهت رفع 
اشکاالت و سؤاالت نامزدان انتخابات هیأت های مدیره، نامه 
ای را به وزیر و معاونین وزارت راه و شهرس��ازی می نویس��م 

تا به این س��ؤاالت و ابهامات پاس��خ الزم را ارائه دهند، اینکه 
چگونه یک نامه داخلی بین بنده و وزیر در اختیار یک سایتی 
ق��رار م��ی گیرد و حاش��یه آفرینی میکن��د محل تأمل فراوان 
اس��ت.ترکان افزود: امیدوارم جامعه مهندس��ین و هیأت های 
مدیره نظام مهندس��ی درسراس��ر کشور پس از این انتخابات 
باعزم��ی پ��اک و متعال��ی به وظیفه ذات��ی خود در راه اعتالی 
جایگاه حرفه ای مهندس��ی در کش��ور بیاندیش��ند و در این راه 

گام های مؤثرتری بردارند.

معاون وزیر راه وشهرس��ازی با اش��اره به س��رمایه 
گ��ذاری جدی��د 65۰ میلی��ارد تومان��ی در آزادراه 
تهران- ش��مال، گفت: در طول یک س��ال گذشته 
5۰ میلی��ارد توم��ان برای اتمام قطعه 4 س��رمایه 
گ��ذاری ک��رده ایم و برای اح��داث قطعه یک با 6 
پیمانکار به مبلغ 6۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد 

شده است.
علی نورزاد، مدیر عامل ش��رکت س��اخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور در گفت وگو با ایلنا 
با بیان اینکه برای احداث قطعه یک با 6 پیمانکار 
داخلی و خارجی قرارداد 6۰۰ میلیاردی منعقد شده 
اس��ت،  اظهار کرد: ع��زم و اراده قوی در مجموعه 
وزارت راه و شهرس��ازی و بنیاد مس��تضعفان برای 
س��اخت ای��ن پ��روژه وج��ود دارد و علی رغم تمام 
محدودیت ها در منابع مالی کش��ور تا پایان س��ال 
آین��ده قطع��ه یک ای��ن آزادراه باالخره پس از ۱8 

سال به افتتاح می رسد.
وی ب��ا بی��ان اینکه یک��ی از 6 پیمانکار قطعه یک 
چینی ها هس��تند، افزود:  س��ال بعد قرارداد شرکت 
چینی برای حضور در آزادراه تهران- ش��مال تمام 

م��ی ش��ود و چینی ها س��ال بعد از ای��ن پروژه می 
روند.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارائه 
تس��هیالت خاص به س��رمایه گ��ذاران متقاضی 
س��رمایه گذاری در پروژه های زیر س��اختی مانند 
آزادراه و بزرگراه ه��ا،  گف��ت: ارائه اراضی محدوده 
پروژه به س��رمایه گذاران را به عنوان تس��هیالت 
خاص می دانیم و برای جبران بازگش��ت سرمایه،  
اراض��ی مح��دوده پروژه ه��ا را در اختیار س��رمایه 
گذاران می گذاریم تا با س��اخت پروژه هایی مانند 
مجتمع های مسکونی و تجاری،  بین راهی و ... از 

عواید آن بهره مند شوند.     

سرمایه گذاری 650 میلیاردی در قطعات 1و4 آزادراه تهران- شمال
یک کارشناس معتقد است که اگر دولت برنامه های خروج 
از رک��ود را پی��اده نکن��د و در ماه های آینده به داد صنایعی 
که مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن وابسته هستند 
نرس��د، این صنعت به 4۰ س��ال قبل برمی گردد.بیت اهلل 
س��تاریان در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: هم اکنون در 
حال طی کردن دوره ای هستیم که تمام صنایع وابسته به 
س��اختمان در حال ورشکس��تگی هستند و در صورت ادامه  
رک��ود، بی��ش از 7۰ درصد صنایعی که به طور مس��تقیم و 
غیرمستقیم به بخش ساختمان وابسته هستند ورشکست 
خواهند شد و احتمال احیای مجدد آنها تا چند سال آینده 
وجود نخواهد داشت.وی افزود:البته ممکن است در بخش 
مسکن طی ماه های آینده با خودزایی اقداماتی انجام شود و 
با رونق معامالت، رونق به این بخش برگردد اما ریسک آن 
بسیار باال و خطرناک است.این کارشناس اقتصاد مسکن 
با بیان اینکه احیای رونق در بدنه ساختمان ابتدا از طریق 
واردات و بعد از طریق کانال های دیگر انجام می شود، گفت: 
در این صورت باید یک دوره چهار پنج ساله را برای رسیدن 
به شرایط مطلوب طی کنیم. یعنی سال آینده با یک سری 
ماش��ین آالت فرسوده، کارگران اخراج شده و کارخانجات 
ورشکست شده مواجه می شویم؛ حال آن که احیا کردن این 

کارخانجات در حال حاضر بسیار ساده تر از زنده کردن آنها 
در سال های آینده است.ستاریان تصریح کرد: اگر اراده ای 
از طرف دولت بر خروج از رکود باشد مسکن هم از شرایط 
فعلی خارج می شود و در غیر این صورت امضای برجام تنها 
یک اثر روانی مختصر در بخش مسکن یا دیگر بخش های 
اقتصاد به جا می گذارد.به گفته وی بخش مسکن می تواند 
توس��ط اقتصاد کالن از رکود بیرون بیاید یا اقتصاد کالن 
می تواند از کانال مس��کن از رکود خارج ش��ود وهردو این 
راهکارها مستلزم برنامه های پشتیانی و اراده خروج از رکود 
دولت است ولذا این انتظار نابجایی است که مسکن خود 

به خود از رکود بیرون بیاید.

مسکن با ادامه رکود به 40 سال قبل برمی گردد

مديرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ايران اعالم کرد:

اختصاص 12۰۰ ميليارد تومان يارانه بابت مابه التفاوت نرخ سود بانكی

مجازات متخلفان ساخت وساز کم است، بيشترش کنيد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح تحرک 
بخش مس��کن در بافت فرس��وده گفت: یارانه ای بابت مابه 
التفاوت نرخ س��ود بانکی برای پرداخت وام بافت فرس��وده به 

بانک ه��ا اختصاص می یابد.محمدس��عید ایزدی در گفتگو با 
مه��ر در خصوص اظه��ارات رئیس کل بانک مرکزی درباره 
اختص��اص تس��هیالت به بافت فرس��وده به عن��وان یکی از 
راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن، گفت: بافت فرسوده 
به عنوان یکی از اولویت های رونق بازار مسکن مطرح شده 
اس��ت و خوش��بختانه نگاه مثبتی برای اختصاص تسهیالت 
به این بخش وجود دارد.وی با بیان اینکه ارایه تسهیالت به 
بخش مس��کن با اولویت بهس��ازی و نوس��ازی بافت فرسوده 
مورد تاکید است، افزود: مصوبه نوسازی و بهسازی 3۰۰ هزار 

واحد بافت فرس��وده در س��ال جاری یکی از موضوعاتی است 
که برای خروج از رکود بازار مسکن در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری ایران افزود: 
نوبخت رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور به ما 
قول داد که دولت مصوبه ای برای حمایت از این طرح داشته 
باشد و شرایط برای اختصاص وام به این واحدها فراهم شود.

ایزدی با اش��اره به مبلغ 75۰۰ میلیارد تومان که قرار اس��ت 
دولت به عنوان یارانه س��ود تس��هیالت به بانک ها بپردازند، 
گفت: از این مبلغ قرار اس��ت که س��همی به مابه التفاوت سود 

تسهیالت بافت فرسوده اختصاص یابد تا از رقم ۲۱ و ۲4 تا 
9 درصد این مابه التفاوت س��ود تامین ش��ود.معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه در بودجه مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان یارانه س��ود برای مس��کن اقشار آسیب پذیر، روستایی، 
س��اماندهی مس��کن در بافت های فرس��وده، سکونتگاه های 
حاش��یه ش��هرها و مس��کن مهر پیش بینی شده بود، افزود: با 
مصوبه دولت، این رقم بابت یارانه س��ود به بانک ها پرداخت 
می شود تا روند ارایه تسهیالت در بخش بافت های فرسوده، 

سرعت بیشتری پیدا کند.

رئی��س س��ازمان نظام کاردانی اس��تان ته��ران گفت : میزان 
مجازات متخلفان ساخت و س��از کافی نیس��ت و باید افزایش 
پی��دا کند.ب��ه گزارش تس��نیم ، مهدی م��وذن درباره اهمیت 
اخالق حرفه ای در نظام مهندس��ی و س��ایر حرفه ها افزود : 
اخالق مداری در سطح جامعه به صورت کالن و در حرفه ها 
و صن��وف ب��ه ص��ورت ویژه اهمیت دارد.موذن گفت : ش��اید 

بخشی از مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد به این مسئله 
برمی گردد که مجازات متخلفان ساخت و ساز به اندازه ای که 
باید باش��د نیس��ت و به نظر می رس��د افزایش میزان مجازات، 
پیگی��ری و اج��رای آن می تواند در کاهش تخلفات موثر افتد.

رئیس نظام کاردانی اس��تان تهران گفت: تصمیم مس��ئوالن 
ارشد تاثیرگذارتر و مهم تر از سایر زیرمجموعه های خود است 

و نقش آنها باید بسیار بیشتر از سایرین مورد توجه قرار بگیرد.
م��وذن تصریح ک��رد: نحوه صحیح و دقیق پیگیری و اجرای 
قوانین و  آیین نامه ها می تواند به نهادینه شدن اخالق حرفه ای 
منجر شود.وی تاکید کرد: پیش نیاز رعایت اخالق در جوامع 
مهندس��ی و کاردانی رعایت عدالت در مورد فعالیت های این 
حوزه هاست در غیر اینصورت همراهی جامعه با مهندسان و 

کاردانان کاهش می یاید.رئیس نظام کاردانی اس��تان تهران 
اظهار داش��ت : در س��طح کالن عدالتی در واگذاری طرح ها 
به مهندسان و کاردان ها وجود ندارد و این در حالی است که 
در قانون نظام مهندسی و برای اجرای طرح های ساختمانی 
دو س��ازمان نظام کاردانی و نظام مهندس��ی در کنار یکدیگر 

دیده شده  است.

سید منصور غیبی - کارشناس اقتصاد مسکن 


