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تقاضا نميشود .البته انتظار ميرود در نيمه
دوم س��الجاري شرايط كلي اقتصاد رو به
بهبود رود و مسكن به عنوان موتور محرك
اقتصاد تولي��دات و فعاليت خود را در حد
نرمال پيش گيرد و بدين ترتيب خروج از
ركود اثر خود را در بخش مس��كن نش��ان
ميدهد.
رونق تولید مس�کن باعث افزایش
قیمتهانمیشود؟
لزوماً در زمان رونق ،قيمتها باال نميرود.
پيشبيني نميكنيم قيمت مسكن در سال
 94جهش داشته باشد .محتملترين گزينه
اين است كه رشد قيمت مسكن پايينتر از
تورم عمومي خواهد بود.
برنامهاي براي كاهش سوداگري در
مسكن داريد؟
اوالً ب��ا توجه به شكس��ت ب��ازار ،براي
گروهه��اي كمدرآمد برنام��هاي جداگانه
داري��م .همه دولتها باي��د برنامهاي براي
تأمين مس��كن اقش��ار كمدرآمد داش��ته
باش��ند .ثانياً اجراي سياستهاي درست
مالياتي كه در اص�لاح برنامه مالياتهاي
مس��تقيم به آن پرداخته شد ميتواند بر
كاهش س��وداگري در بازار مس��كن مؤثر
باشد .البته مشكالت زيرساختي در اقتصاد
نيز مانعي جدي در برابر برنامههاي طراحي
شده است ،مث ً
ال تورم يا موضوع تحريم هر
يك اثر منفي بر بخش مسكن ميگذارد و
اين را نميتوان به حساب ضعف مديريت
در اين بخش گذاشت .دليلي براي شروع
دوباره س��وداگري در بخش مسكن مانند
آنچه چند س��ال پيش ش��اهد آن بوديم
وج��ود ندارد .در س��الهاي اخير به اندازه
كافي توليد داش��تيم ،سرشماري سال90
نيز نش��ان ميده��د ح��دود  1/6ميليون
مسكن خالي داريم ،حتي اگر بازار مسكن
رون��ق پيدا كند و متقاضي��ان واقعي توان
خريد مسكن را به دست آورند ،پيشبيني
كارشناسي اين است كه در حال حاضر به
ان��دازه كافي عرضه وجود دارد و كمبودي
در تأمين مس��كن نداريم .اما بايد س��از و
كاري انديش��يده شود كه نزول پروانههاي
ساختماني ادامه نيابد .در  11ماهه سال93
در كل كشور برای حدود  400هزار واحد
مس��كوني پروانه صادر شده است که اين
پايينتر از حد برنامه و پيشبيني ما است.
برخ�ي منتق�دان معتقدن�د دولت
برنامهاي مشخص براي مسكن ندارد
و فق�ط طرحهايي را آم�اده كرده كه
جزئيات آن مش�خص نيست و هيچ
طرحي به عنوان جايگزين مس�كن
مهر فع ً
ال اجرا نش�ده اس�ت اما شما
ميگوييد تأمين مسكن كم درآمدها
برنامه اصلي دولت در بخش مس�كن
اس�ت پس چرا به متوليان مس�كن
چنين انتقادي ميشود؟

شود؛ که هر سال بايد  300هزار مسكن در
بافت فرسوده احيا و نوسازي شوند .بحث
مسكن حمايتي نيز مطرح است كه در اين
طرح متقاضي توان پرداخ��ت مقداري از
آورده را دارد و دولت از او حمايت ميكند.
بخشي از برنامه ساخت300هزار واحد در
بافت فرسوده ،مربوط به مسكن اجتماعي
ميش��ود و بخش��ي نيز در حوزه مسكن
حمايتي قرار ميگيرد .س��اخت س��االنه
200هزار واحد روس��تايي نيز برنامهريزي
ش��ده است .نهادس��ازي پسانداز ،برنامه
اصلي دولت براي تأمين مس��كن اس��ت.
مردم بايد بدانند سيستمي وجود دارد كه
اگر مقداري پول پسانداز كنند دولت نيز
از آنها حمايت ميكند.
ب�رای تقوی�ت ط�رف عرض�ه چه
اقداماتی انجام شده است؟
اين سياس��تها در ح��وزه حمايت از
تقاضاست .سياست ديگر ،حمايت از طرف
عرضه اس��ت كه ايجاد صندوقهاي زمين
و س��اختمان از جمله آن است .در بند 14
قانون ساماندهي كه سال  87تصويب شده
اس��ت به روشهاي مختل��ف تأمين مالي
پرداخته اس��ت .صندوق زمين ساختمان،
ليزينگ مسكن ،بازار رهن ثانويه و ...از آن
جملهاند .تاكنون يك صندوق به نام نسيم
در رابطه با صندوق زمين و ساختمان هم
راهاندازي شده و راهاندازي 20صندوق ديگر
در حال برنامهريزي است .اين مختصري از
سياست مسكن دولت بود.
قیمت مسکن در سال جاری چگونه
خواهد شد؟
بازار مس��كن در ش��رايط قابل قبولي
ق��رار دارد ،با توجه به ثاب��ت بودن قيمت
مسكن طي سال گذش��ته ،مصرفكننده
خيلي تحت فشار نيس��ت .عرضه و توليد
هم به ان��دازه كافي وج��ود دارد ،بنابراين
مصرفكنن��ده فرصت چانهزني داش��ته و
بازار تالطم ندارد .عدهاي تالش ميكنند با
سوءاستفاده از شرايط ركود بازار مسكن ،به
اين بازار شوك وارد كنند تا قيمتها جهش
يابد و پيشبيني ميكنند كه مث ً
ال قيمت
مسكن امسال بش��دت افزايش مييابد يا
س��ونامي قيمت در بخش مس��كن داريم
درحالي كه متوسط قيمت مسكن در حال
حاضر در تهران نس��بت به  21ماه گذشته
حدود  200هزار تومان پايينتر است.
آيا براي ساماندهي بازار اجاره هم
برنام�هاي داريد؟ در ح�ال حاضر به
نظر ميرس�د نرخهاي اجاره نسبت
به قيمت خريد مسكن بسيار بيشتر
است.
در تعيين قيمت مس��كن پارامترهاي
زيادي دخيل اس��ت .ما در ب��ازار اجاره و
خريد و فروش تعيين قيمت نخواهيم كرد.
تعيين قيمت منجر به سوءاستفاده ميشود

اگر مشكل مقررات و س��اماندهي امالك
مرتفع شوند اوضاع اجاره نيز بهتر ميشود.
همچنی��ن طرحي را دنب��ال ميكنيم كه
معضالت و مش��كالت بنگاههاي امالك را
به لحاظ حقوقي ،اقتصادي و فني پيگيري
ميكند .مث ً
ال برنامه ما اين اس��ت كه حق
كميس��يون ديگر مرتبط ب��ا قيمت ملك
نباشد .آمار اجاره نش��ان ميدهد در سا ل
 93كمتري��ن افزاي��ش قيم��ت در بخش
اجاره اتف��اق افتاد كه از نرخ تورم پايينتر
بوده است .قيمت ملك و تورم عمومي بر
قيمت اجاره تأثي��ر دارد .قيمت ملك كه
تغيي��ر چنداني نكرد اما به هر حال حدود
 15درص��د ت��ورم عمومي داري��م كه بر
اجاره اثرگذار اس��ت ولي بازار اجاره در هر
صورت نياز به ساماندهی دارد .البته نه به
اين معنا كه دولت ،دخالت مستقيم كند.
دخالت مستقيم دولت آثار منفي دارد ،بايد
س��اماندهي بازار اجاره به گونهاي صورت
پذيرد كه شركتهاي اجارهداري وارد اين
بازار شوند .ساماندهي بازار امالك و ضابطه
و چارچ��وب آن در حال مطالعه اس��ت و
افزايش دامنه مسئوليت حقوقي بنگاهها و
تعيين ميزان مداخله آنان از اهداف دیگر
اين طرح اس��ت .درواق��ع مطالعات بنگاه
معامالت امالك و مستغالت و بهينهيابي
مدل اصلي اين بنگاهها با استفاده از تجربه
كشورهاي ديگر بايد كام ً
ال مشخص شده
باش��د تا هيچ كدام از طرفين چه خريدار،
چه فروشنده متضرر نشوند.
برای ساماندهی پیشفروش مسکن
چطور؟
براي س��اماندهي بازار مس��كن بويژه
پيشفروش مس��كن كه در اين س��الها
مش��كالت زيادي ايجاد ك��رده ،راهاندازي
حس��اب اماني در دستور كار بانك مسكن
ق��رار دارد .در واق��ع قان��ون پيشفروش
مس��كن كه در س��ال  89تصويب ش��د با
اش��كاالتي همراه بود ولي ب��راي رفع آن
اقدام شد .به هر روي آييننامههاي قانوني
تدوين ش��ده و در ماده  19آييننامه قيد
ش��ده كه وزارت راه مرج��ع صدور مجوز
انتشار آگهي پيشفروش است .در حساب
اماني مس��كن نيز بانك ب��ه عنوان نهادي
واس��ط و امين نقش نظارتي بر س��اخت
مس��كن پيش فروش ش��ده دارد .در اين
طرح دولت هيچ دخالتي در حساب اماني
ندارد .با اين كار بازار مسكن ساماندهي و
شفاف ميش��ود كه موجب ميشود مردم
راحت پيشخريدكنند حتي قانون به انبوه
سازان اطمينان ميدهد كه منابع متناسب
با پيشرفت ساخت به او پرداختشود .به
طور كلي با توجه به برنامههايي كه دولت
در بخش مسكن اجرا كرده يا طرحهاي آن
را آماده كرده ،پيشبيني اين است كه بازار
مسكن امسال آرامش نسبي دارد.

گفتوگو با مديركل برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي

رشد قیمت مسکن
پایینتر از تورم خواهد بود

سهیال یادگاری

كاهش معامالت و در نتيجه آن كاهش ساخت و ساز مسكن
اين بخش را بيشتر از دو سال است وارد ركود كرده است؛
رك�ودي كه در نتيج�ه تداوم آن اث�رات منفي به اقتصاد
تحميل ميش�ود .بر اساس تحقيقات انجام شده ،در حال
حاضر بخش مسكن در مقايسه با  10بخش مهم اقتصادي،
اين قابليت را دارد كه با كمترين ميزان س�رمايهگذاري،
بيشترين سهم را در ايجاد شغل داشته باشد طوري كه در
اين بخش به ازاي  2ميليارد تومان سرمايهگذاري ،امكان
اش�تغال براي  100نفر بهوجود ميآي�د از اين رو تحرك و
خ�روج از ركود اين بخش از اولويتهاي برنامههاي دولت
براي خروج اقتصاد از ركود است .بازنگري در طرح جامع
مسكن ،اتمام مسكن مهر و اجراي برنامههاي جديد مانند
مس�كن اجتماعي براي ك�م درآمدها ،مس�كن حمايتي
براي دهكهاي متوس�ط و مس�كن مشاركتي با همكاري
دهكهاي باال از مهمتري�ن برنامههاي دولت براي بخش
مسكن اس�ت .اما از س�ويي برخي انتقادها به دولت اين
است كه پس از  2سال هنوز برنامه مشخصي براي مسكن
ارائه نشده اس�ت .در اين خصوص علی چگینی مديركل
دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي
توگو با «ايران» جزئیات برنامه دولت یازدهم برای
در گف 
افزایش ق�درت خرید متقاضیان مس�کن ،تقویت طرف
عرضه ،س�اماندهی بازار اجاره و پیشفروش و همچنین
جلوگیری از سوداگری را تشریح کرد.
عکس :علی حسنپور

ب�ازار مس�كن  2س�ال اس�ت كه
در رك�ود ب�ه س�ر ميبرد برخ�ي از
كارشناسان پيشبيني ميكنند نيمه
دوم امسال شاهد خروج ركود از اين
بخش خواهيم بود .شما اين پيشبيني
را تأييد ميكني�د و آیا داليلي براي
درستي اين پيشبيني وجود دارد؟
اقتصاد مسكن بخشي از اقتصاد كالن
و زيرمجموع��ه آن محس��وب مي ش��ود.
بنابراين تحوالت بخش مس��كن مستقل
از تحوالت كالن اقتص��ادي نبوده و از آن
تبعيت ميكند؛ زماني كه اقتصاد با رش��د
همراه باشد ،مسكن نيز رشد خواهد كرد.
بر اين مبنا ركود مس��كن طي  2/5س��ال
گذش��ته تا ح��دود زيادي ناش��ي از ركود
اقتصادي بوده است .نيم نگاهي به آمارهاي
بازار مسكن نيز مؤيد اين موضوع است كه
ركود مسكن هم حوزه مبادالت و معامالت
و هم حوزه توليد و فعاليتهاي ساختماني
را در برگرفته است .براساس آمار ،در حال
حاضر ارزش افزوده فعاليتهاي ساختماني
بخش خصوصي منفي اس��ت ،يعني هنوز
شاخص رشد اقتصادي در مسكن به حدي
نرس��يده كه ارزش اف��زوده را مثبت كند.
در س��ال  1393روند ص��دور پروانههاي
ساختماني كاهشي بوده كه به معناي روند
كاهش توليد است( .طي سال گذشته رشد
پروانههاي ساختماني با كاهش حدود 50
درص��دي مواجه بوده اس��ت ) .در بخش
قيمت ،قيمت اس��مي مسكن در سال 93
نسبت به سال  92حدود  5درصد افزايش
يافت��ه در حالي كه نرخ ت��ورم در همين
دوره ح��دود  15درصد ب��وده ،به عبارتي
رشد واقعي قيمت مسكن به طور ميانگين
منفي  10درصد بوده است .به نظر ميرسد
ادامه اين فرآيند موجب خروج سرمايهها
از بخش مس��كن شود .توليدكنندگان نيز
براساس همين پيشبيني و انتظاراتشان از
بازار ،كمتر در بخش مسكن سرمايهگذاري
ميكنن��د ك��ه نش��انههاي آن در صدور
پروانههاي ساختماني ديده ميشود ،ضمن
اينكه ب��ا توجه به تأثير با وقفه پروانهها بر
توليد مس��كن ،انتظار ميرود كاهش 50
درصدي صدور پروانههاي ساختماني منجر
به كاهش عرضه در سال  94شود .البته در
2ماه انتهايي س��ال  1393روند معامالت
مس��كن تا حدودي افزايش يافت .ضمن
اينكه سياستهاي مدنظر سياستگذاران
مس��كن درخصوص تحريك بازار مسكن
از كانال حمايت از س��مت تقاضا هنوز به
طور کامل به نتيجه نرسيده است .در اين
خصوص ،بجز حس��اب صندوق پسانداز
مسكن و وام خریدكه سقف تسهيالت آن
افزايش يافته ،صندوقهاي مس��كن براي
حمايت از تقاضا هنوز شكل نگرفتهاند ،لذا
در حال حاضر حمايت درخوري از بخش
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فرآين��د توليد و برنامهريزي مس��كن
فرآيندي ميانمدت و حتي طوالنيمدت
اس��ت بنابراين بايد انتظارات متناس��ب با
زمان سپري شده و زمان در اختيار باشد.
مس��كن مهر طرح خيل��ي بزرگي بود ،که
دولت بخش زي��ادي از انرژي خود را براي
تكميل مسكن مهر گذاشته است .مسكن
مهر هن��وز به منابع مالي نياز دارد ،منابع
برگشتي از اقساط مس��كن مهر دوباره به
مس��كن مهر برميگردند ،بنابراين تأمين
مالي مس��كن مهر براي تكمي��ل واحدها
هن��وز ادام��ه دارد .از ط��رف ديگر هزينه
ساخت مسكن مهر طي چند سال گذشته،
بش��دت افزايش يافته است .بنابراين نبايد
انتظار داش��ته باش��يم مس��كن مهر طي

چند ماه تكميل و واگذار ش��ود .در بحث
تأمين مسكن موضوع فقط ساخت مسكن
نيست و به زیرساختهایی مانند مدرسه،
درمانگاه و خدمات زیربنای��ی نیاز دارد .از
سوي ديگر سياستگذاران كالن اقتصادي
در پي اجراي برنامههايي همچون مسكن
مهر كه منجر به ورود پول پرقدرت و ايجاد
تورم ميشود ،نيستند .دليل كاهش تورم
مربوط به اتخاذ همين سياس��ت از سوي
دولت اس��ت .به هر حال دولت جديد فكر
جديدي براي مس��كن دارد .برنامه دولت
براي تأمين مس��كن گروههاي كم درآمد،
مس��كن اجتماعي اس��ت .حال اين برنامه
به چه شكل عمل ميكند؟ بايد به نحوي
عمل كرد كه جدايي گزيني اجتماعي در

ساخت مسكن براي اين قشر ايجاد نشود.
دولت قصد دارد برنامه مسكن اجتماعي را
در طرحه��اي با مقياس كوچك آغاز كند.
طرحهاي در مقياس بزرگ همچون مسكن
مهر با مش��كالت زي��ادي مواجه خواهند
ب��ود .بنابراين دولت مس��كن اجتماعي را
براي تأمين مس��كن كم درآمدها طراحي
كرده اس��ت .در اين خصوص وزارت راه با
وزارت تعاون توافقنامهاي را امضا كردهاند
و مطالعات كارشناسي آنانجام شده است.
در اين فرآيند مقرر است ابتدا به شناسايي
متقاضيان پرداخته شود .اين طرح هماكنون
در شوراي عالي رفاه در حال پيگيري است.
از س��وي ديگر بايد توجه داشت مجموعه
كالن كش��ور ب��ه دليل بح��ث تحريمها،

ياران��ه و موضوعات ديگ��ر با كمبود منابع
مواجه اس��ت .در حوزه مسكن ،مطالعات
طرح جامع مس��كن و تجديدنظر در اين
طرح انجام شده است .مسكن اجتماعي و
بقيه برنامههاي مسكن نيز از بازنگري در
مطالعات طرح جامع مسكن استخراج شده
است و داراي پش��توانه نظري و عملياتي
است .مث ً
ال براي مسكن اجتماعي ساخت
س��االنه 125هزار واحد توسط بخشهاي
مختلف مانند بهزيس��تي ،كميت��ه امداد،
شهرداريها و ...در نظر گرفته شده است.
يكي ديگر از برنامههاي حاصل از بازنگري
در طرح جامع مس��كن ،بح��ث بافتهاي
فرسوده است كه قرار است تسهيالت داده
شده ،صرف ساخت و احياي بافت فرسوده

