پیشنهاد گازپروم برای فروش  LNGبه روبل
ش��رکت گازپروم توس��عه برنامه فروش گاز به روبل به گاز طبیعی مایع ()LNG
را پیش��نهاد کرد .به گزارش ایس��نا ،خبرگزاری اینترفکس روس��یه گزارش کرد
پیش��نهاد برای پرداخت پول  LNGبه روبل ،از س��وی کریل پولوس ،مس��ئول
برنامههای توس��عه بلندمدت گازپروم در دیدار کمیته انرژی پارلمانی مطرح ش��د.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روس��یه ،هفته گذش��ته فرمانی صادر و اعالم کرد
یک شرکت دولتی تازه تاسیس ،کنترل حقوق و تعهدات "شرکت سرمایه گذاری
انرژی ساخالین" که پروژه نفت و گاز ساخالین  ۲را اداره میکند را به دست می
گیرد .این اقدام به معنای خروج اجباری ش��ل و ش��رکتهای ژاپنی میتس��ویی و میتسوبیش��ی اس��ت که سهامداران
کوچک شرکت سرمایه گذاری انرژی ساخالین هستند .شل چند ماه پیش گفته بود از این پروژه خارج خواهد شد
و از آن زمان به دنبال خریدارانی برای س��هم خود در پروژه س��اخالین  ۲بوده اس��ت .به گفته بعضی از تحلیلگران،
خروج ش��رکای غربی و آس��یایی به محدودتر ش��دن عرضه  LNGبه دلیل عدم وجود تخصص کافی و قطعات،
منجر میشود .همزمان فروش گاز به دلیل کنترل دولتی این پروژه ،دشوارتر میشود .روسیه پیش از این مکانیزم
فروش گاز طبیعی به روبل به اروپا را به اجرا گذاشت و عرضه گاز از طریق خط لوله به کشورها و شرکتهایی که
حاضر نشدهاند پول وارداتشان را به روبل پرداخت کنند را قطع کرده است.

قطع درآمد نفتی روسیه؛ ماموریت غیرممکن گروه ۷
با ادامه جنگ در اوکراین ،غرب در تکاپوی محدود کردن درآمد نفتی روس��یه
بدون افزایش قیمتهاست .به گزارش ایسنا ،آمریکا ،اتحادیه اروپا و گروه  ۷واردات
نفت روسیه را پس از اقدام مسکو در حمله نظامی به اوکراین ،تحریم کردند اما
غرب موفق نشده است درآمدهای نفتی را که یکی از منابع درآمد اصلی روسیه
اس��ت ،محدود کند .آمریکا و اتحادیه اروپا بعالوه شرکایش��ان در گروه  ۷ش��امل
انگلیس ،کانادا و ژاپن در تالش برای یافتن راهکارهایی به منظور محدود کردن
درآمده��ای نفتی روس��یه بدون ایجاد جه��ش در قیمتهای نفت بازار بینالمللی،
هس��تند .مکانیزمهای مختلفی مطالعه و بررس��ی ش��ده اند که ش��امل سقف قیمت یا نوعی تعرفه واردات روی نفت
روس��یه بوده اند اما هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفتهاند زیرا کش��ورهای غربی از این بیم دارند که قیمتهای
نفت را بیش از حد باال ببرند زیرا این اتفاق ،نه تنها به اقتصادهایشان آسیب خواهد زد بلکه حتی با وجود محدود
شدن صادرات نفت روسیه ،درآمد بیشتری را نصیب پوتین خواهد کرد .دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین روز
دوش��نبه در واکنش به گزارش��هایی مبنی بر این که فومیو کیش��یدا ،نخس��ت وزیر ژاپن ،پیشنهاد کرده است قیمت
نفت روس��یه نصف قیمت فعلی بازار تعیین ش��ود ،گفت :این اظهارات به معنای آن نیس��ت که چنین پارامترهایی
مورد موافقت کشورهای دیگر قرار می گیرد .این تنها یک اظهارنظر بوده و تصمیمی گرفته نشده است.

«تجارت» بررسی کرد

موانع توسعه صادرات گاز ایران
گروه انرژی :یکی از بزرگترین مش��کالت صادرات ،ارس��ال
کاالهایبیکیفیتبانگاهیکوتاهمدتبهفعالیتهایصادراتی
است .حجم قابل توجهی از صادرات توسط بازرگانانی صورت
میپذیرد که نگاهی کوتاهمدت به مقوله صادرات داشته و فکر
میکنند اگر محصولی را ارزانتر یا حتی بیشتر از ارزش واقعی
آن بفروش��ند ،یا کاالی بیکیفیتی را به هر ش��کل به مشتریان
خارج��ی بدهن��د ،تجارت کردهاند و احس��اس میکنند تجارت
موفقی انجام دادهاند .به گزارش «تجارت» ،این در حالی است
که این اقدام س��بب مبادالتی میش��ود که صرفا برای یک بار
اتفاق میافتد و در طرف مقابل ،بازار بزرگی را برای بلندمدت به
محصوالت ایرانی بدبین کرده و ورود به آن را تا مدتها دشوار
و حتی غیرممکن خواهد کرد .دراغلب مواقع ،افزایش قیمت ارز
س��بب میشود برای بس��یاری از صنایع ،صادرات توجیهپذیر و
جذاب باشد .در این شرایط شرکتها و افراد به صورت هیجانی
اقدام به صادرات میکنند و به ش��کلی بیپروا و پرریس��ک به
س��مت صادرات هجوم میآورند .به همان نس��بت که صادرات
با ارز گرانتر برای صادرکننده جذابتر میشود ،انجام اقدامات
ض��روری ب��رای صادرات مانند تحقیق��ات بازاریابی ،حضور در
کشور مقصد و انجام مذاکرات رو در رو ،شرکت در نمایشگاههای
بینالمللی و انجام تبلیغات در کشور مقصد نیز گرانتر میشود
و این مس��اله ،صادرات هوش��مندانهتری را طلب میکند و نیاز
ب��ه تج��ار کارآزم��وده و زیرک دارد که بیتوجهی به روی دیگر
افزایش جذابیت صادرات بهدلیل افزایش نرخ ارز ،به آفتهای
صادرات درکوتاهمدت دامن میزند .صادرات گاز طبیعی س��ال
گذش��ته  ۱۷میلیارد مترمکعب بود و بهطور میانگین روزانه ۲۰
میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر ش��ده اس��ت و اکنون نیز
روزانه حدود  ۳۵میلیون مترمکعب صادر میش��ود ،این مقدار
صادرات به ترکیه نیز س��ال  ۱۴۰۰حدود  ۹میلیارد متر مکعب

در روز اعالم شده است .ایران بارها اعالم کرده که با توجه به
گسترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور ،آماده
است افزون بر صادرات گاز ،سوآپ گاز را نیز بهویژه از شمال به
جنوب و برعکس به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و دیگر
نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات الانجی عملیاتی کند.
درواقع ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرس��اختهای
موجود میتواند مطلوبترین گزینه برای تجارت گاز باشد .طبق
اعالم وزارت نفت ،ایران با در اختیار داش��تن  ۱۸درصد ذخایر
گازی جهان ،دومین کش��ور دارنده این منبع انرژی ارزش��مند

و دوس��تدار محیط زیس��ت بهش��مار میآید .ذخایر گازی ایران
حدود  ۳۲هزار میلیارد مترمکعب برآورد ش��ده که فاصلهای ۵
هزار میلیارد مترمکعبی با روس��یه بهعنوان اولین کش��ور دارنده
ذخای��ر گاز جه��ان دارد .ب��ه لحاظ تولید ،ای��ران بعد از آمریکا با
 ۹۱۴میلیارد مترمکعب در سال ( )۲۰۲۰و روسیه با  ۶۳۸میلیارد
مترمکعب ،سومین کشور تولیدکننده گاز جهان با  ۲۵۰میلیارد
مترمکعب بهشمار میآید که فاصله معناداری با دو کشور اول
و دوم دارد .آمریکا در حالی اولین تولیدکننده گاز جهان اس��ت
که کل ذخایر آن حدود  ۱۲هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده

مسکن مهر صنعت "تن ماهی" را هم رونق داد

اس��ت ،اما به لحاظ مصرف داخلی گاز ،ایران چهارمین کش��ور
مصرفکننده گاز جهان (با  ۲۳۳میلیارد) بعد از آمریکا (با ۸۳۲
میلیارد مترمکعب در سال) ،روسیه (با  ۴۴۴میلیارد مترمکعب)
و چین (با  ۳۰۷میلیارد مترمکعب) به شمار میآید .بر مبنای این
آمار ،آمریکا  ۹۰درصد گاز تولیدی ،روس��یه  ۶۵درصد و ایران
 ۹۱درص��د از گاز تولی��دی خ��ود را مصرف میکنند .چین هم در
سال نزدیک به  ۱۳۰میلیارد مترمکعب کسری تولید داخل را از
خارج و عمدت ًا از روسیه وارد میکند .با در نظر گرفتن جمعیت و
اندازه اقتصاد کشورهای آمریکا ،روسیه و چین و ایران ،به نظر
میرسد مصرف داخلی گاز در ایران بهتناسب تولید ،از ناموزونی
باالیی برخوردار اس��ت که خود از مصرف باال و بیرویه آن در
داخل کشور دارد .تنها  ۹درصد گاز تولیدی کشور ( ۲۰میلیارد
مترمکعب در س��ال) به دو کش��ور ترکیه و عراق صادر میش��ود
که این با میزان ذخایر کشور تناسب ندارد .در این میان کشور
قطر با تولید ساالنه  ۱۷۸میلیارد مترمکعب گاز و صادرات حدود
 ۱۷۰میلیارد مترمکعبی در سال ،بزرگترین کشور صادرکننده
به لحاظ حجم تولید و صادرات است.
سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران گسترش همکاریها با
کشورهای همسایه و راهبرد محوری وزارت نفت ،همکاری با
دیگر کشورها در حوزه انرژی است ،ایران منابع و ذخایر گازی
خوبی در خلیج فارس دارد که میتواند با یک همکاری سازنده
و رو ب��ه جل��و و ب��ا یک فرمول برد  -ب��رد کارهای خوبی انجام
دهد .در ش��رایط کنونی دو قرارداد گاز با عراق داریم .نخس��ت
قرارداد صادرات گاز به بغداد است که در سال  ۱۳۹۲امضا شد
و دیگری قرارداد صادرات گاز به بصره که در سال  ۱۳۹۴امضا
ش��د .هر دو قرارداد اجرایی اس��ت و این کش��ور از مشتریان گاز
ایران بهشمار میآید ،اما زمان اتمام قرارداد صادرات گاز ایران
به عراق نزدیک است.
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اخبارکوتاه
توسعه میدان مشترک
نفتی کشور با منابع ایرانی

وزیر نفت از افزایش ظرفیت تولید میدان مشترک نفتی آزادگان
به  ۵۷۰هزار بش��که در روز با تأمین مالی  ۷میلیارد دالری از
داخل کشور خبر داد .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،همزمان با
تسریع فعالیتها از سمت عراق برای توسعه برداشت از مخزن
مش��ترک "آزادگان  -مجنون" ،مدیرعامل ش��رکت ملی نفت
ایران در روزهای نخس��تین س��ال جاری وعده داد که توس��عه
میدان آزادگان با تشکیل کنسرسیومی ایرانی در دستور کار قرار
دارد .حال در روزهای اخیر ،جواد اوجی ،وزیر نفت در نشس��ت
ارائه فرصتهای س��رمایهپذیری و س��ازوکار اجرایی مشارکت
بانکها در طرحهای باالدس��تی کالن صنعت نفت با اش��اره
ب��ه اولویت مگاپروژه توس��عه یکپارچه میدان مش��ترک نفتی
آزادگان ،گفت 7" :میلیارد دالر برای طرح توسعه میدان آزادگان
سرمایهگذاری میشود که بخش عمدهای از سرمایهگذاری 7
میلیارد دالری برای طرح توسعه میدان آزادگان را از بانکها،
شرکتهای توسعهای و صندوق توسعه ملی تأمین میکنیم".
همچنی��ن وزی��ر نف��ت صبح امروز با انتش��ار مطلبی در صفحه
ش��خصی خود در فضای مجازی گفت" :برای نخس��تین بار در
تاری��خ صنع��ت نفت ایران ،طرحتوس��عه یکپارچهمیدان نفتی
مش��ترک آزادگان ،با تأمین مالی  7میلیارد دالری بانکهای
دولتی و خصوصی ،هلدینگهای اقتصادی و صندوق توس��عه
ملی و با هدف افزایش تولید این میدان به  570هزار بشکه در
روز ،عملیاتی خواهد شد".
اثر مثبت خرید و فروش برق در بورس انرژی

عضو ناظر مجلس در ش��ورای عالی بورس گفت که با خرید و
فروش برق در بورس انرژی کمکی به توسعه نیروگاههای بیشتر
در کش��ور می ش��ود .محس��ن علیزاده در گفتوگو با ایسنا نبود
زیرساختهای الزم برای توسعه را یکی از معضالت و مشکالت
در عدم توسعه متوازن اقتصادی و صنعتی در کشور خواند و گفت:
انرژی یکی از مهمترین زیرساختهای الزم برای توسعه است.
برق هم بخش��ی اعظمی از انرژی مورد نیاز صنایع و واحدهای
تولی��دی م��ا را ب��ه خود اختصاص میدهد .وی یادآور ش��د :در
سالهای گذشته به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی دولت در ماده
 ۵۸برنامه ششم توسعه ،نیروگاههای مورد نیاز کشور متناسب با
ظرفیتها ایجاد نشد و همین باعث خاموشیهای مکرر در یکی
دو س��ال گذش��ته شد .در کنار این موضوع ،آلودگیهای محیط
زیستی به دلیل مصرف سوخت مازوت در نیروگاههای حرارتی
رخ داد و مشکالت بیشتری را ایجاد کرد.

قفل مشکل مسکن با کلید زمین و تسهیالت باز خواهد شد

راه و مسکن

www.tejaratonline.ir

کارش��ناس مس��کن با اش��اره به اثرات مثبت اقتصادی س��اخت مس��کن در کش��ور با بیان اینکه "هنوز امکان س��اخت  ۴میلیون مسکن طی  ۴سال
وجود دارد"گفت :اجرای مسکن مهر فروش تن ماهی را در کشور افزایش داد .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،هادی عباسی کارشناس مسکن با
یادآوری اینکه قبل از این  9ماه ،ترک فعلهای  8سالهای در بخش مسکن داشتهایم ،اظهار کرد 8 :سال ساخت و ساز مسکن در کشور تعطیل
بود؛ کارهایی باید انجام میش��د ،اما نش��د .حتی در س��ال  1400باید سرش��ماری نفوس و مس��کن را انجام میدادیم .وی ادامه داد :س��ال  95آخرین
سرش��ماری نفوس و مس��کن در کش��ور انجام ش��د .به نظرم دولت قبل در این رابطه نیز ترک فعل بزرگی را مرتکب ش��ده اس��ت.وی تصریح کرد:
این ترک فعل باعث شده که یک انباشتی را برای دولت فعلی داشته باشیم.
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نای��ب رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی ،در همای��ش الزامات و س��ازوکارهای فنی ،اجتماع��ی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مس��کن ،گفت:
قف��ل مش��کل مس��کن ب��ا کلی��د زمی��ن و تس��هیالت باز خواهد ش��د .ب��ه گزارش ایس��نا ،به نقل از رواب��ط عمومی مرکز پژوه��ش های مجلس
ش��ورای اس�لامی ،علی نیکزاد در همایش الزامات وس��ازوکارهای فنی ،اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مس��کن که در این مرکز برگزار
ش��د ،گفت :نهاد خانواده در دین مبین اس�لام نهاد مقدس��ی اس��ت که باید حفظ و تقویت ش��ود که تهیه مس��کن مناس��ب یکی از الزامات حفظ این
نهاد مقدس اس��ت .وی افزود :متاس��فانه در زمینه تامین مس��کن مناس��ب خانوارها کم کاری های زیادی صورت گرفته و امروز خانواده ها از بابت
مسکن دچار مشکل هستند.
«تجارت» گزارش می دهد

اخبارکوتاه
پایانه مسافری بندر بوشهر
تا جام جهانی قطر آماده میشود

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت :پایانه مسافری
دریایی بندر بوشهر تا زمان جام جهانی قطر آماده بهرهبرداری
مسافران و گردشگران میشود .به گزارش ایلنا ،محمد شکیبی
نس��ب درب��اره آخرین اقدامات صورت گرفته برای بهس��ازی
این بندر جهت اس��تفاده گردش��گران و مس��افران جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر ،گفت :با توجه به اینکه اس��کله قدیم بندر بوش��هر
با هدف آمادهس��ازی جهت س��رویسدهی مناسب به مسافران
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در دس��ت تعمیر اس��ت ،ما در این مدت
یک اس��کله ش��ناوری مسافری احداث کردهایم که هدف از آن
جابهجایی مس��افر از بوش��هر به سمت خارگ و بالعکس است.
وی افزود :ما برای ش��ناور «گراند فری» که برای جام جهانی
پیشبینی ش��ده اس��ت ،باید تغییراتی در قس��مت اسکله انجام
میدادیم .این تغییرات از جمله شامل  ۸دلفین پهلوگیری و یک
پلتفرم برای س��وار و پیاده ش��دن مسافران است که برای انجام
این کار مجموعا  ۴۷شمع کوبیدهایم و  ۷دلفین و همچنین یک
پلتفرم به مساحت  ۱۲۰مترمربع هم ایجاد کردهایم.
آغاز ساخت  ۱۷هزار واحد
نهضت مسکن در خراسان رضوی

مسوول سامانه نهضت ملی مسکن در اداره کل راه و شهرسازی
خراسان رضوی گفت :ساخت  ۹۱هزار واحد مسکونی در قالب
طرح نهضت ملی مسکن در این استان قطعی شده که تاکنون
س��اخت  ۱۷هزار واحد آن آغاز ش��ده اس��ت .محمد حیدری در
گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :تاکنون  ۳۷۵هزار نفر از استان
در طرح نهضت ملی مس��کن نامنویس��ی کرده اند که از این
تعداد  ۱۱۷هزار نفر واجد ش��رایط شناس��ایی ش��ده اند و ساخت
مس��کن برای  ۹۱هزار نفر نهایی ش��ده است .وی بیان کرد :در
این راس��تا تاکنون زمین مورد نیاز برای س��اخت  ۷۶هزار واحد
مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در  ۹۵شهر خراسان رضوی
تامین شده است که شامل شهرهای جدید ،شهرهای زیر ۱۰۰
هزار نفر و شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر جمعیت می شود .به
گزارش ایرنا ،قانون جهش تولید و تامین مسکن (طرح نهضت
ملی مس��کن) مصوب  ۱۷مردادماه  ۱۴۰۰یکی از برنامههای
کالن دولت سیزدهم محسوب میشود .

افزایش سهم مسکن در سبد خانوار ایرانی
گ�روه راه و مس�کن :مطاب��ق ی��ک آم��ار رس��می ،خانوارها در
شهرهای کشور طی سال  ۹۹بهصورت میانگین ۴۳ ،درصد از
هزینه ماهانه خود را صرف «اجاره مسکن» کردند .به گزارش
«تج��ارت» ،وزن مس��کن در س��بد هزینه خان��وار به باالترین
میزان تاریخی خود رسیده است .اجارهنشینها در نیمه دهه ،۸۰
حدود ۲۸درصد از هزینههای زندگی را برای اجارهبها پرداخت
میکردند که با توجه به س��قف متعارف س��هم مس��کن در سبد
هزینهها ۳۰-درصد -آن زمان یکی از دورههای کمفشار بازار
اج��اره ب��ود .در حال حاضر اما هزینه اج��اره به ابرهزینه بودجه
خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن ،جهش ۴۲درصدی
اجارهبها در س��ال گذش��ته اس��ت که خود معلول تورم باال طی
س��ه س��ال اخیر و جهش قیمت مس��کن بوده اس��ت .در تهران،
اجارهبها بیش از  ۶۰درصد هزینه خانوارها را میبلعد .تازهترین
آمارهای رسمی درباره سهم آیتمهای مختلف در سبد هزینهای
خانوارهای ش��هری نش��اندهنده تبدیل هزینه اجاره مسکن به
ابرهزینه در مقطع زمانی فعلی است.
براساس آمارها ،سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به 1 /3
برابر «حد مجاز» رس��یده اس��ت .بررسیهای «دنیایاقتصاد»
با اس��تناد به نتایج تازهترین آمار رس��می در خصوص س��هم
پارامترهای مختلف در س��بد هزینهای خانوارها نشان میدهد،
هزینه اجارهنشینی در شهرهای کشور در سال  99به 43درصد
افزایش یافته اس��ت که یک رکورد تاریخی برای وزن مس��کن
در سبد مصرفی به حساب میآید .این سهم در ابتدای دهه 90
برابر 34درصد و در میانه دهه  90یعنی در سال  96برابر 33درصد
بوده اس��ت .رس��یدن س��هم هزینه تامین مسکن (اجارهبها) در
س��بد هزینهای خانوارها به 43درصد از کل هزینههای خانوار،
نش��اندهنده افزایش بیس��ابقه اجارهبهاست .این سهم نه تنها
در دهه اخیر بیس��ابقه بوده اس��ت بلکه در یک ونیم دهه اخیر
نیز باالترین س��هم هزینه تامین مس��کن در س��بد هزینهای
خانوارهای ش��هری محس��وب میشود .آمار جدید منتشر شده
از س��وی مرکز آمار ایران ،نش��ان میدهد هزینه تامین مسکن
برای خانوارهای اجارهنشین در شهرهای کشور نسبت به ابتدای
دهه  90ونیمه دهه  80تبدیل به ابرهزینه ش��ده اس��ت .در سال
 84س��هم هزینه تامین مس��کن (اجارهبها) در س��بد هزینهای
خانوارها برابر 28درصد بود .این سهم در سال  90به 33درصد

و در س��ال  95به 34درصد رس��ید .در س��ال  99اما این میزان
به 43درصد افزایش یافت .این موضوع نش��ان میدهد س��هم
هزینه مس��کن(اجارهبها) در س��بد هزینهای خانوارهای شهری
در انتهای دهه  90نسبت به ابتدای این دهه ،معادل  1 /3برابر
ش��ده و در مقایس��ه با نیمه دهه  80نیز  1 /5برابر ش��ده اس��ت.
نس��بت هزینه خالص مس��کن به کل هزینههای خانوار(نسبت
اجارهبها به س��ایر هزینههای خانوارهای شهری) ،همچنین در
س��ال  97به 35 /52درصد ،در س��ال  98به 39 /82درصد و در
س��ال  99به 43درصد افزایش یافت .بررس��یها نشان میدهد
در کش��ورهای دنیا این س��هم معادل 30درصد است .در همین
خصوص رئیس مرکز پژوهشهای مجلس س��هم هزینه های
مس��کن در س��بد خانوارهای ش��هری ایران را بین  ۶۰تا ۷۰
درصد خواند و تاکید کرد :این در حالی اس��ت که میانگین این
ش��اخص در جهان  ۱۸درصد اس��ت و در دامنه نوس��انات حدودا
 ۱۵تا  ۲۵درصد است.
باب��ک نگاه��داری رئیس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای
اس�لامی در همایش الزامات و س��ازوکارهای فنی ،اجتماعی
و اقتص��ادی تحقق نهضت ملی مس��کن گف��ت :صنعت تولید
مس��کن موتور رش��د اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است.

نگاهداری با اش��اره به برخی از عوامل مش��کالت مس��کن و
اقدامات پژوهش��گران این مرکز در راس��تای بهبود بخش��ی به
وضعیت کنونی ،بیان داش��ت :تاثیر حوزه مس��کن بر رش��د و
توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است .وی افزود :صنعت
تولی��د مس��کن عالوه بر تاثی��رات ژرف اجتماعی و فرهنگی به
لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژهای است چرا که همچون
موتور رش��د و توس��عه اقتصاد کشور عمل میکند .رییس مرکز
پژوهشهای مجلس خاطرنش��ان کرد :بخش مس��کن با ایجاد
رش��د اقتصادی و اش��تغال آفرینی در بخش س��اختمان و بخش
های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی ،سرمایه گذاری
و تغیی��رات در تولی��د ناخالص داخلی ،نوس��انات اقتصادی را به
ش��دت تحت تاثیر خود قرار میدهد ،بنابراین تاثیرات ناش��ی از
آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.
وی ادامه داد :در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره
های مختلف ،قوانین و سیاست های متعددی وضع شده است
اما مقطعی بودن سیاستها و نبود برنامه مشخص و دورنمای
بلند برای چگونگی رفع مش��کل مس��کن ،نبود اطالعات و آمار
ش��فاف و دقیق ،نحوه اجرای سیاس��ت ها و میزان کارایی آنها
و موانع احتمالی که بر س��ر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود

مالی ،فقدان دانش الزم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج
کارکرد ،موجب ش��ده اس��ت تا رویکردهای حقوقی و برنامهای
مصوبات همواره از خالءهای متعددی برخوردار باشند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس س��هم هزینه های مس��کن
در سبد خانوارهای شهری ایران را بین  60تا  70درصد خواند
و تاکید کرد :این در حالی اس��ت که میانگین این ش��اخص در
جهان  18درصد اس��ت و در دامنه نوس��انات حدودا  15تا 25
درصد است .وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در  6برنامه
توس��عه قبلی گفت :دربررس��ی بخش مسکن در  6برنامه قبلی
توسعه کشور ،مهمترین مسئله ای را که میتوان در عدم توفیق
موثر در بخش مس��کن جمع بندی کرد مس��ئله عدم وجود یک
بس��ته جام��ع ،با ابعاد مختلف ب��رای رفع نیازهای مختلف آحاد
جامعه ایرانی با نگاه به حل مش��کالت حوزه مس��کن همچون
بدمسکنی ،بی مسکنی و نظایر آن است.
وی اف��زود :برخورده��ای موضعی و محدود برای حل مس��ئله
مس��کن بدون اس��تفاده از ابزارهای حاکمیتی ،حقوقی و قانونی
سبب گردیده مسئله مسکن ،به شکل پایدار و مضمن از مسائل
اصلی حوزه ش��هری و اجتماعی کش��ور باقی بماند .نگاهداری
تاکی��د ک��رد :قانون جهش تولید مس��کن نی��ز در پی راهکاری
عملیاتی برای برون رفت بخش مس��کن از وضعیت کنونی و
تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی
محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایهگذاری تولید
و عرضه مسکن است محدود میشود.
رئی��س مرک��ز پژوه��ش های مجلس در خصوص فعالیت ها و
اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن ،گفت:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در راستای وظایف
ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن
با پایش مستمر طرحهای گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن
همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین های
مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک ،ساخت
تدریجی ،پیش خرید ،مالکیت مشترک ،مسکن استیجاری در
قالب س��ازمانی نهادی و اجاره داری حرفه ای مالکیت س��هام
مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحتها
و ویژگیهای مختلف از طرف س��ازندگان جهت س��اماندهی به
شرایط فعلی اقدام کرده است.

