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قائممق��ام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح
مس��کن مهر از ابالغ دستورالعمل تسهیالت
افزوده شده مسکن مهر به استانها خبر داد
و گفت:این دستورالعمل توسط بانک مسکن
به اس��تانهای کشور ابالغ شده است .احمد

مسکنوعمران
خبر

پیشنهاد دولت به مجلس
برای اتمام طرح های نیمه
تمام وزارت راه و مسکن و
شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی از ارائه طرحی از سوی دولت به
مجلس شورای اسالمی برای اتمام طرحهای نیمه تمام
این وزارتخانه خبر داد و گفت :در صورت تصویب این
طرح ،میزان اتکا به بودجه دولتی کاهش خواهد یافت.
عباس آخوندی با اشاره به برنامه های این وزارتخانه
در زمینه طرح های نیمه تمام ،افزود :در بودجه سال
 94دولت پیشنهاد خوبی تحت عنوان ‹بند ل تبصره
 ›5را به مجلس ارائه داده است.
وی با اش��اره به جزئیات این طرح ،اظهار داش��ت:
در این بند از قانونگذار اجازه خواس��ته تا کلیه بخش
های خصوصی و همچنین س��ایر بخش هایی که می
توانند سرمایه گذاری کنند ،با تعهد دولت و اخذ حق
دسترسی بتوانند منابع این طرحها را تامین کنند.
آخون��دی با بیان اینک��ه تصویب این طرح در حال
پیگیری اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :تمام کمیس��یون
های مجلس با این تبصره پیش��نهادی دولت موافقت
کرده اند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح سال
آینده تاسیس��ات زیربنایی اعم از راه ها ،فرودگاه ها،
بن��ادر و خطوط ریلی را فرات��ر از بودجه های دولتی
بتوانند به جامعه اقتصادی کشور عرضه کنند.
وزیر راه و شهرس��ازی تمام ش��دن طرح های نیمه
تمام را منوط به استقبال جامعه اقتصادی کشور نسبت
ب��ه این طرحها و اتصال به جامعه جهانی دانس��ت و
افزود :این امر اقدامی نیست که یک دستگاه بخواهد
اجرایی کند.
وی درعی��ن حال تاکی��د کرد :ما از اتکای صرف به
بودجه دولتی خارج می شویم.
آخوندی به آخری��ن مصوبات در زمینه اعطای وام
برای بافت فرس��وده و خرید خانه اشاره کرد و افزود:
میزان تسهیالت برای بافت های فرسوده در کالنشهرها
 50میلی��ون تومان مصوب ش��ده که این میزان برای
شهرهای با جمعیت بیش از  250هزار نفر  40میلیون
تومان و برای ش��هرهای کمت��ر از  250هزار نفر 30
میلیون تومان است.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه این میزان تس��هیالت در
ش��ورای پول و اعتبار تصویب شده است ،خاطرنشان
کرد :براین اس��اس بانک ها موظ��ف به پرداخت این
تسهیالت هستند.
آخوندی با بیان اینکه اعطای تسهیالت  80میلیون
تومانی به این ش��ورا ارائه شده ،گفت :این تسهیالت
به شورای پول و اعتبارات پیشنهاد شده ولی تاکنون
مصوب نشده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی:

مسکناجتماعی،

نهاییمیشود

معاون امور مسکن و شهرسازی وزیر راه با اشاره به
مذاکرات مثبت با وزارت تعاون در خصوص مس��کن
اجتماعی ،گفت :طرح مذکور تا یک یا دو هفته آینده
نهایی و رونمایی میشود.
حامد مظاهریان با بیان این که خبرهای خوبی درباره
مسکن اجتماعی در راه اس��ت ،اظهار کرد :مذاکرات
مثبتی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در رابطه
با طرح مسکن اجتماعی داشتهایم و فکر میکنم طی
یکی دو هفته آینده طرح مذکور نهایی شود.
وی تاکی��د ک��رد :با توجه به مذاکرات انجام ش��ده
میتوان انتظار داش��ت آخرین برنامه مسکن طی دو
هفته آینده رونمایی شود .وی پیشتر نیز بیان اینکه
در دهه فجر خبرهای خوشی از برنامه های دولت در
مسکن اجتماعی اعالم میشود به تسنیم گفته بود :در
طرح مسکن اجتماعی  100تا  300هزار واحد مسکن
ساخته خواهد شد .معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان
اینکه مس��کن اجتماعی برای  2دهک پایین جامعه
اس��ت و امیدواریم بتوانیم س��ال آینده آنرا عملیاتی
کنیم ،افزود :مس��کن اجتماعی برای افرادی است که
هیچ آوردهای نداشته ،حتی امکان تهیه وثیقه جهت
اخذ تسهیالت را ندارند ،اصطالحا میگویند بانک پذیر
هم نیس��تند .طبقه مستضعفی که دولت ناگزیر است
با دخالت مس��تقیم نقش اصلی را در تأمین مس��کن
آنها ایفا کند.
مظاهریان از تبادل افکار و اطالعات با وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی بخشهای حمایتی
خبر داد و گفت :پیشرفت در خور توجهی در این بخش
ایجاد ش��ده اما به دلیل نهایی نش��دن اعداد و ارقام و
همچنین مشخص نشدن پتانسیل ها و ظرفیت های
این دو وزارتخانه ،اطالعاتی در این خصوص منتش��ر
نکردهای��م .به گزارش اقتصاد آنالین ،وی با تاکید بر
اینکه نباید اجرای این طرح به تمرکز فقر منجر شود،
تصریح کرد :قرار نیس��ت زمینی را بسازیم و بگوییم
این مسکن اجتماعی اس��ت .یا ساختمانی را بسازیم
و بگوییم این برای کمدرآمدهاس��ت .با این کار افراد
هدف ،مُه��ر میخورند و تبعات اجتماعی را به دنبال
خواهد داشت.

مهرآبادی به آن دسته از پروژههایی که شامل
این تسهیالت میش��وند اشاره کرد و گفت:
اعالم کردیم این تسهیالت به پروژههایی تعلق
گیرد که پیش��رفت فیزیکی باالی  ۷۵درصد
دارند .قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح

مسکن مهر افزود :تعداد این پروژهها  ۶۰۰هزار
واحد است که باید ظرف سه روز اسامیشان را
همراه با کد به وزارت راه و شهرسازی ارسال
کنن��د .فرایندی که تس��ریع رون��د پرداخت
تسهیالت را در پی خواهد داشت.

مسکن

ابالغ افزایش  5میلیون
تومانی وام مسکن
مهر به استانها

جزئیات سهمیههای استانی تسهیالت بافت فرسوده

سهم کرمان از تسهیالت  50میلیونی مسکن
اقتصاد کرمان :جزئیات سهمیههای استانی تسهیالت بافت فرسوده
( تا سقف  50میلیون تومان) و وام ودیعه مسکن ( تا سقف  20میلیون
تومان) منتش��ر شد که بر اساس آن اس��تان کرمان از  206سهمیه
احداث واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری و  41سهمیه ودیعه
مسکونی بهره برده است.
پرداخت وام بافت فرس��وده از ابتدای بهمن ماه ش��روع ش��ده و
س��همیه هر اس��تان برای اختصاص وام تسهیالت ساخت مسکن در
بافت فرس��وده و وام ودیعه مس��کن مشخص ش��ده است که بر این
اساس ،استان خوزستان بیشترین سهمیه را با  220سهمیه احداث
واحد مسکونی و استان چهارمحال و بختیاری با  98سهمیه احداث
کمترین سهمیه را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش مهر ،همچنین بیش��ترین س��همیه پرداخت وام ودیعه
مسکونی برای استان خراسان شمالی و کمترین سهمیه برای استان
های چهارمحال و بختیاری ،سمنان و خراسان جنوبی در نظرگرفته
شده است.همچنین براساس ضوابط پرداخت تسهیالت بافت فرسوده
به ازای هرواحد مسکونی در کالن شهرها  50میلیون تومان ،در مراکز
استان ها و شهرهای باالی  200هزار نفر  40میلیون تومان و سایر
ش��هرها  30میلیون تومان است و حداکثر تا  80درصد هزینه های
ساخت مسکن بدون در نظرگرفتن متراژ واحدها پرداخت می شود.
تعداد مراحل اعطای تس��هیالت در مرحله مش��ارکت مدنی برای
احداث براس��اس پیش��رفت کار و مطابق گزارش ارزیابی کارشناس
حداکثر در  4مرحله پرداخت می شود :پایان فونداسیون  15درصد،
پایان اسکلت و سقف  25درصد ،پایان سفت کاری  35درصد و پایان
نازک کاری  25درصد .مدت تسهیالت مشارکت مدنی  2سال و اجاره
به شرط تملیک  10سال است.
براساس این گزارش متقاضیان دریافت تسهیالت ودیعه مسکن باید
از س��وی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان یا شهردار

هر شهر ،مستقیم به مدیریت های شعب استان ها معرفی می شوند.
سهمیه کلیه استان ها در مجموع تعداد  5هزار واحد واحد مسکونی
و تسهیالت ودیعه مسکن نیز به مالک معرفی شده و حداکثر به تعداد
یک هزار مورد تسهیالت است .سقف تسهیالت ودیعه مسکن در کالن
شهرها  20میلیون تومان و شهرهای باالی  200هزار نفر  15میلیون
تومان و سایر شهرها  10میلیون تومان است.
همچنین مدت تسهیالت مسکن اسکان موقت مالک معادل مدت
مشارکت مدنی و حداکثر  2سال در  24قسط مساوری ماهانه است.

پس از پایان مش��ارکت مدنی و قبل از انعقاد قرارداد اجاره به شرط
تملیک باید قرارداد جعاله تسویه شود .نرخ سود دوران اجاره به شرط
تملیک و ودیعه اسکان موقف مالک برابر با نرخ عقود مبادله ای و نافذ
در زمان قرارداد و در حال حاضر  22درصد است.
بر اس��اس این گزارش ،س��همیه بانکها هم برای ارایه تسهیالت
مشخص شد که سهم بانک ملی  15هزار ،صادرات  14هزار ،تجارت
 13هزار ،ملت  15هزار ،س��په  5هزار ،رفاه کارگران  5هزار و پست
بانک هم یک هزار عدد تسهیالت تعیین شده است.

آمار جدید از موجودی مسکن کشور

افت شدید شتاب سرمایهگذاریهای ساختمانی
نرخ جدید موجودی مسکن کشور ،عالوه بر اینکه بازتابدهنده
افت شدید شتاب سرمایهگذاریهای ساختمانیطی ماههای اخیر
است ،از یکسو نشان میدهد ،حجم «عرضه کل» شامل تعداد کل
واحدهای مس��کونی مصرفی و تعداد خانهه��ای خالی ،کماکان از
تعداد خانوارهای ایرانی بیش��تر است و این حجم مازاد در مقایسه
با س��ال- 90رکود قبلی 3.75 -برابر ش��ده و از  400هزار واحد به
 1.5میلیون واحد اضافه افزایش پیدا کرده است.
این نرخ موجودی از س��وی دیگر ،مطاب��ق آنچه پیشتر درباره
اثر تدریجی رکود مس��کن بر روند عرضه ،به جای تاثیرگذاری آنی
مطرح ش��ده بود ،تایید میکند ک��ه پدیده «مازادعرضه» که برای
اولین بار حدود سه سال پیش در بازار مسکن حاکم شد ،حداقل تا
نیمههای سال 94تداوم خواهد داشت .هرچند به دلیل آنکه مقصد
غالب عرضههای جدید در بازار خانههای خالی خالصه میش��ود،
هنوز «عرضه مصرفی» با کمبود مواجه است .طبق آمارهای رسمی
بانک مرکزی و مرکز آمار ،حجم «عرضه کل» در بازار مس��کن در
پایان بهار 93با  8درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ اعالم شده
در سرش��ماری نفوس و مس��کن ،از  21میلیون و  600هزار واحد
مس��کونی در س��ال 90به رقمی معادل  23میلی��ون و  338هزار
واحدمسکونی رسیده است.
مقایسه نرخ جدید کل موجودی مسکن با جمعیت فعلی کشور
که حدود  21میلیون و  785هزار خانوار برآورد میشود ،حکایت
از آن دارد که هماکنون میزان عرضه کل مس��کن ،یک میلیون و
 500هزار واحد بیشتر از تعداد خانوارها است .به عبارت دیگر ،در
س��الهای اخیر به تناس��ب افزایش عرضه جدید ،چون که سرعت
رشد جمعیت کمتر بوده ،حجم «مازاد کل عرضه» نیز افزایش یافته
و در مقایسه با سال ،90تقریبا  3.75برابر شده است.
ی در حوزه
بنابراین در حال حاضر اگرچه نرخ رشد سرمایهگذار 
تکمیل س��اختمانهای در حال س��اخت ،از شتاب  200درصدی
سال 91و اوایل سال  92به حدود 5درصد در بهار  93نزول کرده
و باعث کاهش 23درصدی حجم عرضه آپارتمان جدید به بازار در
این فصل شده است اما محصول رونق ساختمانی دو سال گذشته،
همچن��ان پایداری «مازادعرضه» را به همراه دارد و تایید میکند:
به رغم رکود مسکن و افزایش ساختمانهای نیمهکاره ،نرخ مازاد
در حدی است که جلوی اثرگذاری آنی کاهش عرضههای جدید را
خواهد گرفت .با این حال ،پیشبینی میشود تاثیرپذیری تدریجی

پایان بهار 93رسیده است.
با احتس��اب حجم «عرضه مصرفی» در بازار مس��کن ،مشخص
میش��ود :ش��کاف  1.2میلیون واحدی که در سال  90بین تعداد
آپارتمانهای مصرفی و خانوارها وجود داشت ،هماکنون تقریبا نصف
شده و میزان کسری واحدهای مصرفی در برابر خانوارهای شهری به
حدود  685هزار واحد رسیده است که سرمنشا این رویداد مثبت
نیز ،رشد سه برابری سرمایهگذاریهای ساختمانی سالهای  91و
اوایل  92میتواند باش��د .در سال  ،91طبق گزارش بانکمرکزی،
تعداد آپارتمانهای تکمیلشده در کشور 104درصد افزایش یافت
و 753هزار واحد جدید مسکونی به بازار عرضه شد .در سال  92نیز
این شاخص 11درصد رشد کرد و  834هزار واحد جدید عرضه شد
اما در بهار امسال این شاخص  24درصد نزول کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد ،مقایسه تعداد خانوارها و آپارتمانهای
مصرفی (بدون احتس��اب خانههایخالی) نش��ان میدهد :میزان
کس��ری  1.2میلیون واحد مس��کونی در س��ال 90به حدود 685
هزار واحد در س��ال جاری رسیده و عمال شکاف عرضه مصرفی و
نیاز موجود ،کمتر ش��ده اس��ت .به این ترتیب میتوان گفت :رشد
 8درصدی موجودی کل واحدهای مس��کونی در کشور در فاصله
زمانی سال  90تا بهار  ،93اگر چه شکاف بین حجم آپارتمانهای
در حال استفاده و تعداد خانوارهای فعلی را  1.7برابر کاهش داد و
کسری  1.2میلیون واحدی در حوزه مصرفی را به  685هزار واحد
رساند اما برآورد میش��ود بخش قابلتوجهی از عرضههای جدید
طی این سالها به جای آنکه مصرفی شود ،به صوت «خانهخالی»،
عمال به افزایش «عرضه صوری» در بازار مس��کن دامن زده است.
کمبود حداقل  645هزار واحد مسکونی در کشور را اخیرا مسووالن
بخش مسکن در همایش سیاستگذاریهای توسعه مسکن ،مطرح
کردند .کارشناسان اقتصاد مس��کن در شرایط فعلی ،برای تبدیل
عرضه صوری به عرضه مصرفی ،راهکار استفاده از  1.5میلیون خانه
خالی موجود در کشور را توانمند کردن قدرت مالی متقاضیان و
همچنین اخذ مالیات از خانههای خالی عنوان میکنند.
در حال حاضر شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی– نسبت
تعداد خانوارها به تعداد واحدها -با احتس��اب حجم کل عرضه ،از
 0.98در س��ال 90به  0.93در بهار 93بهبود پیدا کرده است.این
ش��اخص در س��ال 85که اوج کمبود عرضه مصرفی بود ،در سطح
 1.09قرار داشت.

بازار مسکن از رکود موجود ،بازار مسکن را در سال 95با عدم کفایت
عرضه روبهرو کند .بررس��یها از گزارش��ی که بانک مرکزی درباره
فعالیتهای س��اختمانی بخش خصوصی تا پایان بهار  93منتشر
کرده ،حاکی است :در بهار امسال  151هزار و  435واحدمسکونی
جدی��د ،تکمیل و روانه بازار مصرف ش��د که برخالف بهار  92که
رشد  25درصدی در نرخ تکمیل اتفاق افتاده بود ،در بهار امسال،
حجم آپارتمانهای تکمیلی  23.7درصد نس��بت به مدت مش��ابه
کاهش پیدا کرده است.
هماکنون موجودی کل مسکن در کشور با احتساب آپارتمانهای
تکمیلش��ده بهار  93معادل  23.3میلیون واحدمس��کونی اس��ت
ام��ا حج��م «عرضهمصرفی» ک��ه از مابهالتف��اوت «عرضهکل» و
«خانههای خالی» به دست میآید ،هماکنون حدود  21.1میلیون
واحد مس��کونی برآورد میشود .نتایج سرشماری نفوس و مسکن
سال 90نشان داد :تعداد خانههای خالی یا همان عرضه بیمصرف
در فاصله س��الهای  85تا  90با رشد حدود 240هزار واحدی در
هر س��ال ،از  400هزار واحد خالی از س��کنه به  1.6میلیون واحد
رسید .در س��ال 90اگر چه موجودی کل مسکن در کشور معادل
 21.6میلیون واحد ش��د اما با کسر  1.6میلیون خانهخالی از آن،
حجم «عرضه مصرفی» در آن س��ال حدود  19.95میلیون واحد
مسکونی شد .حجم خانههای در حال استفاده و مصرفی در سال90
در مقایس��ه با 21میلیون و  185هزار خانوار موجود در آن س��ال،
از کسری  1.2میلیون آپارتمان مسکونی مصرفی حکایت میکرد
و نش��ان میداد :در اوایل دهه 90که بازار مس��کن در شوک رکود
س��ال 88بود ،به دلیل آنچه احتکار س��ازندهها همزمان با کاهش
قیم��ت و همچنین ناتوانی قدرت خرید مس��کن عنوان میش��د،
کارآیی بخش��ی از عرضه مختل شد و بروز «کسری آپارتمانهای
مصرفی» ،به رغم «مازاد عرضه کل» را رقم زد .هماکنون با فرض
اینکه تعداد خانههای خالی ظرف  2.5سال گذشته با روند  5سال
قبل ،افزایش پیدا کرده باشد مشاهدات و روایت واسطهها در بازار
مسکن ،رشد خانههای خالی به خصوص در بخش واحدهای نوساز
را تایید میکند -میتوان اینطور نتیجه گرفت که در حال حاضر
از  23.3میلیون کل موجودی مس��کن کشور ،حدود  2.2میلیون
واحدمس��کونی به صورت «خانهخالی» در بازار نگهداری میشود
طوری که حجم «عرضه مصرفی» یا آپارتمانهای در حال سکونت
از حدود  20میلیون واحد در س��ال 90به  21.1میلیون واحد در

تصویر رسمی از وضعیت عرضه در بازار مسکن
زمان

تعداد کل خانوارها

حجم کل عرضه
(شامل واحدهای مصرفی و
خانه های خالی)

شاخص تراکم خانوار در واحد
مسکونی (کل عرضه)

شاخص تراکم خانوار در
واحد مسکونی (واحدهای
در حال استفاده)

مازاد عرضه کل (با
احتساب خانه های خالی)

کسری عرضه مصرفی ( کمبود
واحدهای مسکونی در حال استفاده
نسبت به کل خانوارها)

تا سال 90

 21میلیون و  185هزار
خانوار

 21میلیون و  600هزار واحد
مسکونی

0/98

1/06

 400هزار واحد مسکونی

 1/2میلیون واحد مسکونی

تا بهار 93

برآورد 21 :میلیون و
 785هزار خانوار

 23میلیون و  338هزار واحد
مسکونی

0/93

برآورد1/03 :

 1/5میلیون واحد مسکونی

برآورد 685 :هزار واحد مسکونی

 200ميليارد ريال
براي ارتقاي ايمني
راههاي استان
اقتصاد کرمان :مديرراهداری اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان
گف��ت 200 :ميلي��ارد ريال اعتبار از ابتداي س��ال مالي تا كنون براي
ارتقاي ايمني راههاي اس��تان هزينه شده است .منوچهري گفت :اين
اقدامات عالوه بر عمليات راهداري جاري و مستمر  ،شامل آرامسازي

ترافيك وآشكارس��ازي  223نقطه پرحادث��ه ،تهيه و نصب  230متر
مربع تابلوي تاييدكننده مس��ير (اطالعاتي وگردشگري)  1200عدد
مس��يرنما ،جهتنما و تابلوهاي دوربرگردان و ايمنسازي و روشنايي
 30دماغه خروجي راهها و نواحي پربرخورد اس��ت .وي افزود :اجراي
 6500كيلومتر خطكش��ي در راههاي استا ن ،تعمير و نصب و اجراي
حفاظ فلزي (گاردريل) در طول  450كيلومتر را راهها صورت پذيرفته
است.وی اظهار داشت :براي شناسايي نقاط و مقاطع پرحادثه در سطح
استان عمليات مميزي ايمني راهها در طول  3000كيلومتر انجام شده
است .وي ابراز اميدواري كرد با توجه به وسعت راههاي استان و تردد
بس��يار زياد وس��ايل نقليه در محورهاي استان  ،با انجام عمليات فوق
و ايجاد ش��يار لرزاننده طولي و عرضي در مسيرها و همچنين اصالح
100كيلومتر شيب ش��يرواني در محورهاي مواصالتي ،ضمن كاهش
سرعت توانسته باشيم احتمال وقوع حوادث رانندگي را كاهش دهيم.

تعويض گاردريل هاي فرسوده درآستانه سال نو
رييس راه و شهرسازي شهرستان كرمان هم از تعويض گاردريل
هاي فرسوده ورودي هاي شهر كرمان درآستانه سال نو خبر داد .
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرس��ازي استان كرمان،
محس��ن كاظمي ب��ا اعالم اين خبر گفت 500 :مت��ر از گاردريلهاي
فرسوده ورودي شهر كرمان تعويض شده است.
وي ميزان اعتبار انجام اين عمليات را  600ميليون ريال اعالم كرد
و گفت :اين عمليات با هدف افزايش ايمني ورودي هاي شهر كرمان
و زيباس��ازي ورودي ها به منظور استقبال از ميهمانان نوروزي انجام
ش��ده اس��ت .كاظمي تصريح كرد 500 :متر از گاردريل هاي ورودي
هاي شهر كرمان در اثر برخورد خودروهاي عبوري فرسوده شده بود
كه تعويض ش��د .وي خاطرنشان كرد :تعويض گاردريل هاي فرسوده
ساير محورها نيز در دست انجام است.
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خبر
چشم انداز بازار مسکن در سال 94

مسکن گران میشود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید پیشبینی ما
در وزارت راه و شهرسازی این است که افزایش شدید
قیمت مسکن در سال  ۹۴نداریم.
در حالی که بازار مس��کن طی دو س��ال گذشته در
رکود به سر می برد و تقاضا برای خرید مسکن کاهش
قابل توجهی داش��ته است ،رئیس هیئت مدیره کانون
سراسری انبوهسازان اعالم کرده در سالهای 92، 91
و  93تعداد پروانههای صادر ش��ده به ش��دت کاهش
یافته و پیشبینی میش��ود تعداد ساختوسازها تا دو
سال دیگر کاهش یابد و این موضوع به ادامه دار بودن
رکود در بازار مسکن منجر شود.
جمشید برزگر با اش��اره به بازار نیمه رکود مسکن
در دو س��ال اخیر گفته است رونق بازار مسکن بسته
به تسهیالت بانکی و تصمیات دولتی است و تا زمانی
که قدرت خرید مردم تحریک نشود ،نمیتوان انتظار
رونق بازار مسکن را داشت .گرچه در دو سال گذشته
قیمت مس��کن افزایشی نداشته ،اما متقاضیان قدرت
خریدشان روز به روز کمتر شده و به تبع آن رکود در
بازار مسکن بیشتر شده است.
برزگر با بیان اینکه در مدت اخیر قدرت خرید مسکن
توسط مردم رو به کاهش بوده است ،اظهار کرد :باید
حداقل تس��هیالت پرداختی مسکن حدود  80درصد
قیمت تمام ش��ده باش��د .چرا که وامهای  30میلیون
تومان��ی دردی از خری��داران دوا نمیکند و ادامه این
روند باعث رکود بیشتر در بازار میشود.
همچنی��ن در همین رابط��ه بیزین��س مانیتور در
گزارش��ی رش��د صنعت ساخت و س��از ایران در سال
 ۲۰۱۴را  ۲.۸درصد برآورد و پیش بینی کرده است این
صنعت در سال  ۲۰۱۵رشد  ۱.۶درصدی را تجربه کند.
بیزینس مانیتور در این رابطه نوشت به دلیل کاهش
قیمت نفت ،ما پیش بینی خودمان از صنعت س��اخت
و س��از ایران در س��ال  2015را از رش��د واقعی 2.8
درص��د قبلی ،به  1.6درص��د کاهش داده ایم .کاهش
درآمد دولت سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت ها
را محدودتر خواهد کرد و فضای کس��ب و کار ضعیف
در ایران نیز همچنان موجب کاهش س��رمایه گذاری
بخش خصوصی خواهد شد .برآورد ما از رشد صنعت
س��اخت و ساز در س��ال  2.8 ،2014درصد است و ما
انتظار داریم که این صنعت در طی  5س��ال آینده به
طور متوسط  3.4درصد رشد نماید.
ام��ا ای��ن آمارها در ش��رایطی مطرح می ش��ود که
متقاضیان خرید مسکن در پی امیدواری برای کاهش
قیمت مسکن و همچنین افزایش قدرت خرید خود با
راهکارهایی همچون افزایش میزان وام خرید مسکن
کمتر به سمت خرید مسکن می روند.
در این شرایط معاون مسکن و ساختمان وزارت راه
و شهرس��ازی از پیشبینی این وزارتخانه در خصوص
افزایش قیمت مسکن در سال آینده خبر داد و گفت:
پیشبینی ما در وزارت راه و شهرس��ازی این است که
افزایش شدید قیمت مسکن در سال  ۹۴نداریم.
حامد مظاهریان گفت :پیشبینی این است که سال
آینده با جهش قیمتی در مسکن مواجه نخواهیم شد
و قیمتها حداکثر زیر منحنی تورم افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه افزایش
قیمتها در ماههای آینده انفجاری نخواهد بود افزود:
خروج از رکود ش��روع ش��ده و ما در بهمن ماه خروج
از رکود مس��کن را نیز خواهیم داش��ت ولی شیب آن
بسیار مالیم خواهد بود.
مظاهریان با بی��ان اینکه چنین تغییری در نرخها
افزایش قیمت محس��وب نمیش��ود گف��ت :اگر طبق
پیشبینی ،قیمت مسکن متناسب با تورم سال آینده
یعن��ی حدود  ۱۵درصد تغییر کند در حقیقت قیمت
مس��کن به اندازه واقعی افزایش نیافته است .مسکن و
ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود :اگر نرخ تورم ۲۰
درصد باشد قیمت مسکن پنج درصد افزایش مییابد،
چون یک قیمت واقعی مس��کن داریم که باید تورم را
از آن کم کنیم؛ بر اساس چنین مبنایی ،پیشبینی ما
در وزارت راه و شهرسازی این است که افزایش شدید
قیمت مسکن در سال  ۹۴نداریم.

جانمايي  6هزار هكتار از
اراضي دولتي استان كرمان
درسيستم كاداستر

مدير امالك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي
استان كرمان  ،گفت :شش هزار هكتار از اراضي دولتي
استان درسيستم كاداستر (سامانه جدید ثبت امالک
و اراضی) جانمايي ش��د .س��يد ناصر اشرفي با اعالم
اين خبر گفت :اين اقدام گام بسيار مهمي در راستاي
صيانت و حراست از اراضي دولتي است.
وي با بيان اين كه تا اين لحظه بخش قابل توجهي
از اراضي دولتي در سيس��تم كاداستر ثبت شده است،
گفت :سعي مي شود تا پايان سال آينده تمامي اراضي
دولتي تحت تصدي اين اداره كل در سيسيتم كاداستر
ثبت شوند.
وي تصري��ح كرد :اجرای طرح کاداس��تر در اراضی
دولتي س��رعت و دق��ت اصالح نقش��ههای اراضی را
افزایش میدهد.
مدي��ر امالك و حقوقي اداره كل راه و شهرس��ازي
استان از همکاری جدی اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان در تسریع امور مربوط به اخذ سند قدردانی کرد
و تعامل دو اداره کل راه و شهرس��ازي و ثبت اسناد و
امالک را گامی مثبت برای رفع مشکالت ثبتی دانست.
اشرفي خاطرنشان كرد :این طرح در راستای حفظ
اراضي دولتي صورت می گیرد.

