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ﺳﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺮوج ﺑﺰرگ از ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
رﺻﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻌﻀﻞ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
دﻫﮏﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻮزه ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎزار ﻋﻤﺪﺗﺎ در دﺳﺘﺎن  ۲دﻫﮏ ﻣﺘﻤﻮل اﺳﺖ
ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ رﺧﺪاد ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺳﯿﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روی آوردهاﻧﺪ  .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ؛ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ

ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ و

اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن ،ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻠﻘﻪ اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻨﯿﺎدی را رﻫﺎ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
دوﻟﺖ روﯾﮑﺮد ﺟﺪیﺗﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
دوﻟﺖ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺪارد
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در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ »ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮج« درﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ
ﻣﺠﻮزﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره درﮔﯿﺮ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﻮاز ﺑﻮدهاﯾﻢ .راﻣﯿﻦ ﮔﻮران اداﻣﻪ
داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان روﻧﺪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس وﻋﺪه ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
ﺟﻮاز ﺳﺎﺧﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه ﺻﺎدر ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ در اﺟﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ »ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮج« اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و ﺛﺒﺎت ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﺗﻮرم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺗﻮرم ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﮔﻮران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ
ﻃﯽ  ۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ اول دﻫﻪ ۹۰ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﺮان ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﮑﻦ در آن ﮐﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺮﯾﺪاران
اول ﯾﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻼ ﻓﺮوش دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮرم و ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،از ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و ارز و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای وارد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ »ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان اﯾﺮان« درﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ دوﻟﺖ و وزارت راه
و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﮑﻦ از ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد از ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻟﺖ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ وام ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺮخ وام ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ در ﻣﺪلﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺪل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ و ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎزﺧﻮردی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺧﻠﻖ و
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی وﯾﮋه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ .زﻣﯿﻦ را
ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ روش
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آورده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
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ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﻗﺴﺎط و درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺴﮑﻦ درﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺖ از دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای روﻧﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و از ﻇﺮﻓﯿﺖ دو
ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﮑﻦ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ دﺧﺎﻟﺖ و ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻤﻮل ﺳﻮدآور اﺳﺖ

در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۹۷
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﺘﺎب ﺗﻮرم ،ارزش داراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر  29 :ﺧﺮداد 20:48 1401

»ﻧﺎدر روزرخ« اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دروﻧﯽ و
ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﺜﺒﯿﺖ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼک ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
»ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﭘﺮوژه آﯾﻤﺎن« )ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﮑﻦ( ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﭘﺎﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ روﻧﻖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ رﮐﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻣﻬﻨﺪس رﺗﺒﻪ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺪودی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 40ﺗﺎ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮواﻧﻪ از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﮕﺮ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان از ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎﻻﺷﻬﺮ ﻣﺘﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرگﺗﺮی از ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺳﻮدآور اﺳﺖ؛ ﭼﻮن

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آن در ﺑﯿﻦ دﻫﮏﻫﺎی  ۹و  ۱۰وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای دﻫﮏﻫﺎی  ۸ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺷﺎﻫﺪ
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رﮐﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و درﻣﺠﻤﻮع رﮐﻮد وﺟﻮد دارد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ اول دﻫﻪ  ۹۰ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی دﻫﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺰار و  ۵۰۰واﺣﺪی را در ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﮑﯽ
از اﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای دﻫﮏﻫﺎی  ۳و  ۴ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﯾﻦ دﻫﮏﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻮان اﺳﺘﻘﺮار در اﯾﻦ
واﺣﺪﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و دﻫﮏﻫﺎی  ۶و  ۷ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ را دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه و ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
روزرخ درﺑﺎره راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن
ﺑﻪ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد روﻧﻖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻠﯽ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺤﺚ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ را در ﮐﻨﺎر واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻤﯽﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮده و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺸﺎر ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
درون اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو واﺣﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﯾﮏ
ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ اﻣﮑﺎن
راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻼف ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و از ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد و
اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﻪ درون ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
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اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ
اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ ﮔﻔــﺖ :وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳــﺎزی ﭘﯿــﺶ از اﺳــﺘﻘﺮار دوﻟــﺖ ﺟﺪﯾــﺪ و ﺻــﺪور
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اداری ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻃﺮح را ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽزد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد
را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮده و از داﺧﻞ آﻧﻬﺎ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
و ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﻣﺤﻮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﻪﮔﺬاری ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل از اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ارادهای
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻫﻤﺎﯾﺶ و دﻋﻮت از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و از ﺧﺮدﺟﻤﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد را اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
دﺳﺘﻮر ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ
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در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ »ﺷﯿﺮآﻻت آوﯾﺴﺎ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﺪه و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﯿﺮاژ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از
آن ﻃﺮف در ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ» .ﺳﻬﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎزاده« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎ
اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺧﺮﯾﺪار ،ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در رﮐﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی درﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ از ﻃﺮف ارﮔﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر
ﮐﻢ درآﻣﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻣﻮاردی ﻏﯿﺮ از اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺮف
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ اﺳﺖ و در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ در
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﭘﺎﺷﺎزاده ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۲۵۰ﻧﻔﺮ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آوﯾﺴﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ وﻋﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
وﻋﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ۱۸درﺻﺪی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۸درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﮐﻼن ﮐﺸﻮری ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و دارای ﻗﺪﻣﺖ و ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﺎ ﻫﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
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اﻣﯿﺪوار و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺶ ﺷﮕﺮف ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺮ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ .درواﻗﻊ
اﮔﺮﭼﻪ روﻧﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﻣﺎن داﺋﻤﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد ،وﻟﯽ

ّ
ﻣﺴﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

