خبر

 ۴هزار و  ۲۸۹نفر از
طریق بازار سرمایه
خانهدار شدند

 ۴۲۸۹نفر هفته گذش��ته با خرید اوراق
حق تقدم تس��هیالت مسکن از طریق بازار
سرمایه صاحب خانه شدند.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر ،در معامالت

هفته گذشته فرابورس ایران ،تعداد ۴۲۸۹
نف��ر با خرید  ۱۶۰ه��زار و  ۹۰۰اوراق حق
تقدم تسهیالت مس��کن وارد فرایند خرید
مس��کن ش��دند .حجم معامالت حق تقدم

تسهیالت مس��کن در هفته منتهی به نهم
اردیبهش��ت ماه  ۲۸۲هزار و ۳۴۹دفعه بود
ک��ه در مجم��وع ارزش معامالت این اوراق
 ۲۰۲میلیارد ریال بود.

مسکنوعمران

سهش�نبه  15اردیبهش�تماه  16 1394رجب 5 1435مه  2015ش�ماره سیزدهم  8صفحه

خبر

آغاز عمليات شانه سازي
محورهاي ارزوئيه

سرپرس��ت راه و شهرسازي ارزوئيه از شانه سازي
و اصالح شيبشيرواني محورهاي حوزه استحفاظي
اين شهرستان خبر داد.
عل��ي ي��اوري گف��ت :ش��انه س��ازي و اص�لاح
شيبشيرواني محورهاي حوزه استحفاظي شهرستان
ارزوئيه آغاز شده است.
وی افزود :شانهسازي و اصالح شيبشيرواني محور
ارزوئيه -حاجيآباد به طول  15كيلومتر در دو طرف
محور انجام شده است.
ي��اوري با بيان اين ك��ه ای��ن اداره در حال ادامه
عمليات شانه سازی درمحورهاي حوزه استحفاظي
اين شهرس��تان اس��ت ،بیان کرد :ش��انه س��ازي و
اصالح ش��يب شيرواني  15كيلومتر از محور ارزوئيه
حاجيآب��اد باعرض بیش ازدو متر و با اس��تفاده ازدس��تگاههای سنگین(گریدر،لودر ،و كاميون) انجام
شده است.
سرپرست راه و شهرسازي ارزوئيه با اشاره به ادامه
اين روند در س��اير محورهاي حوزه استحفاظي اين
شهرستان ،خاطرنشان کرد :شانهسازي و اصالح شيب
ش��يرواني تاثير زيادي بر كاه��ش تصادفات و تلفات
جادهاي و همچنين افزايش ايمني محورها دارد.

آغاز عمليات اجرايي اصالح
شيبشيرواني محور زرند-
رفسنجان

رييس راه و شهرسازي شهرستان زرند گفت :شانه
سازي واصالح شيبشيرواني محور زرند -رفسنجان
در دست اقدام است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي
استان كرمان ،نورالديني با اعالم اين خبر گفت44 :
كيلومتر از محور زرند -رفسنجان در حوزه استحفاظي
شهرستان زرند قرار دارد.
وي با بي��ان اين كه  25كيلومتر از اين محور نياز
به ش��انهسازي واصالح شيبش��يرواني دارد ،گفت:
پيشبيني ميشود شانهسازي واصالح شيبشيرواني
 10كيلومتر از اين محور انجام شود.
نورالدين��ي تصريح كزرد :اي��ن عمليات هماكنون
توسط عوامل راهداري اين اداره در دست انجام است.

فروش اقساطی  450هزار
واحد مسکونی

قائممقام وزیر راه و شهرس��ازی از فروش اقساطی
 ۴۵۰هزار واحد مسکن مهر در سال جاری و دستورات
ویژه وزیر راه و شهرس��ازی برای تکمیل مسکن مهر
پردی��س خبر داد .احم��د اصغریمهرآبادی با بیان
اینکه در سال جاری  ۴۵۰هزار واحد مسکن مهر به
فروش اقس��اطی میرسد گفت :از دو میلیون و ۳۰۰
هزار واحد مسکن مهر که قراردادشان از ابتدای کلید
خوردن مس��کن مهر منعقد شده ،دو میلیون و ۱۲۰
هزار واحد از مرحله اسکلت سقف عبور کرده و سفت
کاری بیش از دو میلیون واحد به اتمام رسیده است.
قائممق��ام وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد :نازک
کاری ی��ک میلیون و  ۷۵۰هزار واحد تمام ش��ده و
امس��ال تالش میکنی��م نازک کاری ای��ن تعداد از
واحده��ا را به بی��ش از دو میلیون و  ۱۰۰هزار واحد
افزایش دهیم و نازک کاری کمتر از  ۲۰۰هزار واحد
به س��ال آینده موکول میشود .وی از ادامه تالشها
برای صدور بیشتر سندهای اعیانی خبر داد و اظهار
کرد :برای صدور سند اعیانی به پایان کار نیاز داریم
و در تالش��یم امسال سندهای بیشتری صادر کنیم؛
در ای��ن زمین��ه طبق هماهنگیهایی که در س��طح
کش��ور با مدیران استانی صورت گرفته دریافت سند
اعیانی دنبال میشود .مهرآبادی در ادامه این گفتگو
با اشاره به تصمیماتی که برای مسکن مهر شهر جدید
پردیس اتخاذ ش��ده است به پایگاه خبری وزارت راه
و شهرس��ازی گفت :وزیر راه و شهرس��ازی دس��تور
داد ک��ه از محل فروش اراضی ،خدم��ات زیربنایی،
روبنایی ،هزینه بخش��ی از آمادهسازیها تامین شود
ب��ه همین منظور به می��زان یک هزار میلیارد تومان
زمین اختصاص یافته و با بانک مسکن هم مذاکرات
الزم صورت گرفته تا این رقم در اختیار پیمانکارانی
که مطالبه دارند قرار داده شود و از این محل مشکل
تامین خدمات زیربنایی برطرف شود.
وی ب��ا بیان اینکه پی��ش از این رقمی که از مردم
دریافت میشد بسیار زیاد بود یادآوری کرد :بر اساس
دس��تور وزیر راه و شهرس��ازی ،برای تامین خدمات
زیربنایی ،جاده ،پل ،تونل و همچنین بخشهایی که
هزینهه��ای زیادی به دنبال دارد از متقاضیان رقمی
دریافت نمیش��ود و این کمکی است که به پردیس
ش��د .قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن
مهر به یک دستور دیگر وزیر راه و شهرسازی درباره
مسکن مهر شهر جدید پردیس اشاره کرد و گفت :با
توجه به اینکه س��اخت و ساز  ۸۰هزار واحد مسکن
مهر پردیس در س��ال  ۹۱آغاز شده نظر وزیر بر این
بوده که به کل پروژههای مسکن مهر پردیس افزایش
تهسیالت  ۲۵به  ۳۰میلیون تومانی تعلق گیرد.

تحلیل کارشناسان بر آینده بازار در میزگرد «اقتصاد کرمان»

مسکن؛رونق یا رکود؟

محسن امیری
عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای راه سازی و ساختمانی
اقتصاد کرمان:بی تحرکی در بازار مس��کن تداوم دارد و اتفاقی که
منجر به ایجاد تغییری هرچند اندک در قدرت خرید مردم ش��ود هم
پیش نیامده است.چشم همه فعاالن بخش مسکن استان و خریداران
کرمانی به روزها و ماه های آینده و نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای و
نیز رونمایی دولت از طرح های جدیدی است که قرار است جانی دوباره
به این بازار کم رمق دهند.در این شرایط «اقتصاد کرمان» با مهندس
مهران عالم زاده دبیر انجمن انبوه س��ازان اس��تان و مهندس محسن
امیری عضو هیات مدیره انجمن ش��رکت های راهسازی و ساختمانی
(پیمانکاران عمرانی) کرمان ،در حضور تنی چند از کارشناسان کرمانی
به گفتگو پیرامون آینده بازار مس��کن نشست که شرح این گفت و گو
در ادامه خواهد آمد:.
اقتصاد کرمان :جناب مهندس عالم زاده،ش��رایط س��ال گذش��ته
چگونه به پایان رس��ید و در سال جدید چه پیش بینی از شرایط بازار
مسکن دارید؟
مه�ران عالم زاده :همیش��ه دراس��فندماه ،م��ردم عطش خرید
واحدمسکونی دارند که در پایان سال گذشته شاهد آن نبودیم.
اقتص�اد کرم�ان :این کاه��ش عطش خرید به چ��ه دالیلی برمی
گردد؟عامل موثر فقط کاهش قدرت خرید مردم است؟.
مهران عالم زاده  :درسال گذشته و سال جاری ،دالیل مختلف از
جمله رکود حاکم بر بازار ،بالتکلیفی مذاکرات هسته ای،کاهش قدرت
خرید مردم به دلیل افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی ،نرخ
باالی س��ود بانکی وپایین بودن سقف وام خرید واحد مسکونی باعث
شده که همچنان مسکن دررکود بماند.
اقتصاد کرمان:جناب مهندس امیری ،شما از برگزیدگان انبوه سازی
استان در سال گذشته بودید.مشکالت اصلی فعاالن این بخش در حال
حاضر که بر رکود و رونق مسکن موثرند ،چه مواردی است؟
محس�ن امیری :اگر بخواهیم تفکیک موضوع کنیم ش��امل موارد
زیر خواهد بود:
الف :تحلیل و پیش بینی وضعیت مسکن در دو سال پیش رو
ب :مشکالت پیش روی انبوه سازان
ج :موارد تاثیرگذار بر رونق مسکن
ابتدا تحلیل خودم را در مورد بند الف ارائه می دهم:
می دانیم که رونق بازار مس��کن دقیقا مرتبط با قدرت خرید مردم
اس��ت و قدرت خرید مردم فعال به اندازه کافی افول کرده و ش��ارژ آن
نیازمند موارد زیادی است از جمله:
 رونق کسب و کار پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت افزایش بودجه های دس��تگاههای مختل��ف از جمله بودجه هایعمرانی
 افزایش قابل توجه تسهیالت بانکی ویژه مسکن با بهره کمبه نظر می رس��د تا حصول موارد فوق ،حداقل و خیلی خوش��بینانه
دوس��ال طول بکشد چراکه ما تقریبا ش��ش ماه آینده را درگیر توافق
هسته ای هستیم و پس از آن هم تا آزاد شدن پول های بلوکه شده و
بازاریابی نفتی و وصول مطالبات و تخصیص بودجه ها و خالصه رسیدن
آن به دست مردم ،حداقل 1.5سال زمان خواهد برد .بنابراین در حالت
خوش بینانه بعد از پایان س��ال  ۹۵ش��اهد رونق نسبی در بازار مسکن
خواهیم بود .اما طی دو س��ال اینده وضعیت چطور است؟ .به نظر می
رسد با توجه به تحرک نسبی انبوه سازان از هم اکنون و انگیزه به وجود
امده در پی تفاهم اخیر هسته ای و تمایل آنها برای خرید زمین های
مناسب انبوه سازی ،قیمت زمین افزایش قابل توجهی داشته باشد .
از سوی دیگر با افزایش تقاضا در بازار مصالح ساختمانی ،شاهد افزایش
نسبی قیمت مصالح نیز باشیم و لذا قیمت مسکن طی دوسال پیش رو
نیز متاثر از این افزایش ها تمایل به افزایش دارد که البته به دلیل قدرت
پایین خرید در بازار تقاضا نمی تواند افزایش قابل توجهی داشته باشد .
به نظر من ،حداکثر  ۱۵درصد س��االنه طی دوسال پیش رو افزایش
داریم و اما بعد از پایان س��ال  ۹۵شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن
خواهیم بود.
اقتص�اد کرمان  :جناب مهن��دس عالم زاده! گزیده ای از امارها در
این بخش در کرمان را ارایه بفرمایید.
مه�ران عالم زاده  :متاس��فانه آمار دقیقی در کش��ور وجود ندارد
تنها آمار قابل مس��تند صدور پروانه س��اختمانی می باشد که درسال
گذش��ته بیش از50درصد کاهش داش��ته ضمن اینکه اکثر این پروانه
ها به دلیل تخفیف های پایان س��ال شهرداری است ودلیلی بر شروع
ساخت وساز نیست.
اقتصاد کرمان 50 :درصد کاهش در کرمان جناب مهندس؟
مهران عالم زاده  :بله ،میانگین50درصد در کشور و کرمان.
محسن امیری:در شهر کرمان ساالنه حدود ده هزار واحد مسکونی
مورد تقاضاست که متاسفانه عرضه به زحمت به حدود  ۲۲۰۰واحد می
رسد و تقریبا ۵۰درصد میانگین کاهش ساخت در سطح کشور است.
اقتص�اد کرمان  :جناب مهندس عالم زاده!ش��ما هم با پیش بینی
مهندس امیری در مورد اینکه اگر گشایش��ی اتفاق بیفتد از س��ال 95
خواهد بود ،موافقید؟.
مه�ران عال�م زاده  :یقینا درصورت به نتیجه رس��یدن مذاکرات
ازاس��فند 94افزایش قیمتها واز س��ال 95به تدریج س��اخت وساز ها
شروع خواهد شد.
اقتص�اد کرم�ان  :نابرابری عرضه و تقاضا را تش��ریح کنید .فاصله

مذکور ،واقعی است ؟
محس�ن امیری:در یکی از ش��هرها به عنوان نمونه ،طبق امار ارائه
شده از سوی شهرداری این شهر به درخواست دبیر انجمن انبوه سازان
این شهر کاهش صدور پروانه در سال  ۹۳نسبت به سال  ۹۲بیشترین
میزان در سطح کشور بوده است و عدد  ۹۰درصد کاهش اعالم شده.
اقتصاد کرمان  :به عبارتی تعطیلی س��اخت و ساز جناب مهندس
امیری و به تبع آن تعطیلی دهها شغل دیگر.درست است؟
محسن امیری :تقریبا در رکود کامل به سر می بریم.
محمدرضا دهقانپور:براساس تحلیلی که یکی از کارشناسان ارایه
داده ،اگر تا  10سال دیگر ،سالی  2میلیون مسکن در ایران تولید شود،
عرضه و تقاضا برابر خواهد ش��د .سوال این هست که در شرایط فعلی
باید طرف عرضه را تحریک کرد یا تقاضا را؟
مهران عالم زاده  :طرف تقاضا .شرایط خرید تا قبل ازتوافق یکسان
خواهد بود ولی به نظرم بعد ازتوافق به تدریج جهش خواهد داشت.
اقتصاد کرمان  :جناب مهندس عالم زاده  ،در مورد میانگین قیمت
واحد های مس��کونی و تجاری در حال حاضر توضیح بفرمایید و اینکه
ایا شرایط فعلی ،زمان مناسبی برای خرید هست یا خیر؟.
مهران عالم زاده  :درخصوص واحدهای مس��کونی نوس��از قیمت
ازمتری 1600000تومان تا7میلی��ون تومان داریم .درخصوص اداری
وپزشکی بین 2.5تا 7وتجاری در مناطق خوب شهر کرمان بین متری
10تا35تومان.
محس�ن امیری :اما مش��کالت انبوه س��ازان که بر رون��ق یا رکود
س��اخت و ساز موثر است.این مشکالت را در کرمان به دو دسته اصلی
تقسیم می کنم.
مشکالت زیرساختی و مشکالت مدیریتی بر پایه وضعیت فعلی .
مشکالت زیر ساختی از نگاه اینجانب:
 سهم اندک کرمان از بازار گردشگری کشور نوع آب و هوای گرم و خش��ک توام با گرد و غبار فراوان (با توجهبه اینکه موضوع گردوغبار قابل حل هست )
 روحیات ول انگارانه مردم آلودگی بخش عظیمی از جوانان به اعتیاد و مواد مخدر ،اینها عواملتاثیر گذار در سطح کالن بر تقاضا در بخش مسکن هستند.
و مشکالت مدیریتی هم که مستقیما موثرند ،شامل بی برنامه بودن
شهرداری در حمایت از ساخت و ساز و انبوه سازی ،نرخ باالی خدمات
دس��تگاههای خدمات رس��ان در مقایسه با ارائه خدماتشان نظیر خود
ش��هرداری ،نظام مهندسی ،آب ،برق و ،...کارشکنی های دستگاههای
مختلف دیگر مثل پلیس راهنمایی  ،نرخ باالی نیروی کار در تناسب
با راندمان کاری و نیز کمبود نیروی کار ماهر و ...می شود.
اقتصاد کرمان  :جناب مهندس امیری،برخی دالیل ش��ما عجیب
است.توضیح بیشتر می فرمایید؟.
محسن امیری :مشکالت عجیبی که می فرمایید همانطور که توضیح
دادم “ زیرساختی “ هست یعنی در سطح کالن بر تقاضای مسکن تاثیر
گذار است .کدامیک از نظر شما عجیب است؟ .
اقتصاد کرمان  :مثال روحیه ول انگارانه یا اعتیاد
محس�ن امیری:کامال واضح اس��ت .اینقدر که متاسفانه کرمانی ها
بی خیال هس��تند و حتی حاضرند تا دوره پیری خود را در یک خانه
استیجاری یا نامناسب زندگی کنند و این مورد و موارد مشابه در سطح
کالن بر تقاضای مس��کن موثر اس��ت.در مورد گردشگری هم شاید به
اندازه مشهد توقع نداشته باشیم اما متناسب با ظرفیت هایی که داریم
کاری انجام نشده ،در حالی که رونق گردشگری هم عامل بسیار موثری
در توسعه ساخت و ساز است هرچند اغلب مشکالت زیرساختی مطرح
شده را می توان رفع کرد.
اقتصاد کرمان  :االن ما در چه وضعیتی هستیم.انبوه سازان برای
واحدهای ساخته شده و فروش نرفته چه آینده ای را پیش روی خود
می بینند؟
مهران عالم زاده  :تا سرمایه های انبوه سازان پس از فروش واحدهای
موجود ،برگشت نکند یقیناً انگیزه وتمایل به ساخت وساز جدید را ندارند.
منتظر ثبات سیاسی در کشور وآرامش بعد ازآن که باعث اطمینان
خاطر خریداران خواهد شدونیز افزایش سقف تسهیالت توسط دولت
برای باالبردن توان خرید مردم ،هستند.
اقتصاد کرمان  :سوال دیگر این هست که قیمت ها چقدر واقعی
است؟
مهران عالم زاده  :دربخش تجاری قیمت ها مقداری حباب دارند.
دربخش مس��کونی هم واحدهای باالی 4میلیون نیز بعضا غیر واقعی
هستند.
اقتصاد کرمان  :واقعا قیمت عرضه با قیمت تمام ش��ده حتی با در
نظر گرفتن سهم مجری چه تناسبی دارد؟
مهران عالم زاده  :دربرخی ساخت وسازها خصوصا قیمتهای پایین
حتی سود 28درصد بانکی را هم پاسخگو نیست.
اقتصاد کرمان  :یعنی یک انبوه ساز محترم واحدهایی را می سازد
که در پرداخت سود بانکی انها هم بماند؟.
مهران عالم زاده  :در خصوص سایر کاربری ها با لحاظ سود زمان
سرمایه گذاری ودوران فروش حداکثر به40خواهد رسید.
اقتصاد کرمان :جناب مهندس امیری ،مش��کالت مدیریتی خوبی
مطرح کردید.
محسن امیری:مشکالت مدیریتی در کرمان پررنگ تر است مخصوصا
در بحث شهرداری.
مهران عالم زاده  :اتفاقا نظر من این نیست .تخفیفی که شهرداری
درکرمان به انبوه سازان می دهد ،درهیچ شهر دیگری نیست.
اقتصاد کرمان  :اما این تخفیف نباید چندان کارگش��ا یا دس��ت و
پاگیر هم باشد.
مهران عالم زاده  :به هر حال نوعی مساعدت است.
محس�ن امیری :در توضیح بیش��تر مشکالت ،مثال می زنم که آیا
تقاضای مسکن و ساختمان در شهری مثل مشهد با ساالنه  ۳۵میلیون
گردشگر مثل کرمان هست؟.
مهران عالم زاده  :این نقطه قوت مشهد است و نقطه ضعف کرمان
محسوب نمی شود .هرشهری نقاط ضعف وقوت خود را دارد.
اقتصاد کرمان  :با اینکه متناسب با شرایط کرمان باید برنامه ریزی و
اجرا کنیم موافقم و طبیعی هست هر شهری شرایط خاص خود را دارد.
مه�ران عالم زاده  :مثال درآمد زیاد برخی محصوالت کش��اورزی
دراس��تان ،نقطه قوت ما هس��ت که می تواند به سمت سرمایه گذاری
سوق داده شود ،اعم ازخرید زمین یا ساختمان.
محس��ن امیری:در شیراز و اصفهان چقدر ساالنه فقط بر پایه جذب
مسافر ،خانه ساخته می شود در حالی که در کرمان این طور نیست.
اقتصاد کرمان  :بافت قدیم شهر را مزیتی برای ساخت و ساز عنوان
می کنند .مزایا و معایب فعالیت در بافت قدیم چه مواردی است و ایا می
توان به احیای آن در کوتاه مدت و میان مدت امیدوار بود؟.
مهران عالم زاده  :خیر .بافت قدیم متاسفانه مزیت چندانی ندارد و

مهران عالم زاده
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان استان کرمان
چه بسا ساخت وساز دربافت قدیم تابع ضوابط خاص ومشکالت اجرایی
بسیار زیادتری نیز هست .تا وضعیت سیاستهای تشویقی حاکمیت برای
ساخت وساز دربافت قدیم وحتی بافت فرسوده که تعریف متفاوتی دارد،
همین باشد ،اتفاق جدی نخواهد افتاد.
اقتص�اد کرمان  :خیلی خ��وب .چه توصیه های برای خریداران در
شرایط فعلی دارید؟.
مه�ران عالم زاده  :به نظ��رم خرید قبل ارتوافق ،ضرری را متوجه
خریداران نخواهد کرد ولی احتماالعوارض ناشی ارتوافق به تدریج رونق
وبه تبع آن افزایش قیمتها را درپی خواهد داشت.
اقتصاد کرمان  :جناب مهندس امیری،از نظر ش��ما چرا ما ش��اهد
سرمایه گذاران غیربومی در بخش مسکن استان نیستیم؟
محسن امیری:یک دلیل این است که توجیه کمتری دارد سرمایه
گذاری در کرمان در مقایسه با سایر شهرها.
اقتصاد کرمان  :جناب مهندس عالم زاده ،تصور عمومی این است
که با توافق و پس از رفع تحریم همه قیمت ها در همه بخش ها پایین
م��ی اید چون با قیمت های غیرواقعی محصول تولید ش��ده در حالی
که شما می گویید که در ان شرایط هم قیمت ها افزایش می یابد؟
مهران عالم زاده  :متاسفانه این انتظار و تصور عمومی است که همه
مسائل را ناشی از تحریم می دانند درحالی که اقتصاد بیمار ودستوری
ایران ،مشکالتش بسیار بیشتر از این حرفهاست که همه آنها با توافق
حل بشود.حتی بعید به نظر میرسد بعد ازتوافق ،تغییری درنرخ دولتی
ارز داشته باشیم.
محسن امیری:نرخ مسکن کاهش نخواهد داشت چون اوال مسکن
فعلی در دوره گرانی س��اخته ش��ده و ثانیا اغلب اجزای مسکن کاهش
قیمت نخواهد داشت.ببینید نرخ واقعی تسهیالت بانکی مثل مسکن
وقتی حدود  ۴۰درصد اس��ت ،ایا می توان گفت همه مش��کالت مال
تحریم است؟.
اقتصاد کرمان  :با این حساب اگر کسی در رکود فعلی اقدام به خرید
نکند بعدا شاید امکان آن را پیدا نکند.درست است؟.
مه�ران عالم زاده  :به نظرم آرام��ش واطمینان خاطر مردم باعث
سرمایه گذاری خواهد گردید وچون ساختمان درایران کاالی سرمایه
ای ودرآمد زاست و با تورم هم ارزش آن افزایش می یابد ،مورد اقبال
بیشتری قرارمی گیرد.
محس�ن امیری:دقیقا .حداقل در ش��رایط فعلی انبوه ساز به خاطر
جبران کمبود نقدینگی خودش ممکن اس��ت با قیمت کمتری عرضه
کند اما در آینده اینطور نیست.
دکت�ر جعف�رزاده :به فرض اگر به هر دلیل��ی توافق نهایی صورت
نگرفت ،تحلیل صاحب نظران محترم راجع به بازار مسکن چیست؟
مهران عالم زاده  :ادامه رکود وتثبیت یا کاهش قیمتها
محسن امیری:قطعا کاهش بی رویه قیمت ها
دکتر جعفرزاده :دلیل اینکه بهای زمین و مسکن در کرمان نسبت
به جایی مثل شهر جدید اندیشه تهران که از نظر امکانات قابل مقایسه
با کرمان نیست ،حداقل یک و نیم تا دو و نیم برابر است ،چیست؟
امیری:فکر می کنم اوال قیمت سرشکن شده زمین به خاطر تراکم
باال و بلند مرتبه سازی کمتر هست و ثانیا هزینه تمام شده ساخت باز
هم بخاطر مقیاس باالتر انبوه سازی کمتر شده است.
مهران عالم زاده  :به نظر من شهرک های اقماری خیلی مورد اقبال
نیستند و به همین دلیل افزایش قیمت زیادی ندارند .ضمن اینکه این
سیاست شرکت شهرهای جدید است تا باجلب سرمایه گذاران ،مابقی
زمین ها رابه قیمت باالتری بفروشد.
محس�ن امیری:یک دلیل هم این است که در شهری مثل اندیشه
هنوز بافت زندگی و معیش��تی ش��کل خودش را پیدا نکرده و به هیچ
وجه نمی تواند مثل ش��هرهای کهنی چون کرمان و  ...جذابیت برای
متقاضی داشته باشد.
دکترجعف�رزاده :ب��ه نظر من یکی از مهمتری��ن دالیل عدم رونق
نسبی بازار مسکن استان ،کمبود تقاضای واقعی به سبب سطح پایین
زندگی است.
اقتصاد کرمان :توصیه های خود به سازندگان را هم مطرح نمایید.
محس�ن امیری:توصی��ه اول به س��ازندگان مخصوصا برای مصون
مان��دن از گزن��د بی کیفیتی و نامرغوب س��اختن ،این اس��ت که اوال
منس��جم باشند و برای کوتاه کردن دست غیر متخصص ها از ساخت
و ساز اقدام جدی کنند.
مهران عالم زاده  :توصیه من به س��ازندگان این اس��ت که فعال در
مناطق گران مس��کونی ونقاط مهم تجاری س��رمایه گذاری کنند که
تقاضای خرید آن بیشتر است.
اقتصاد کرمان :به عنوان سوال آخر ،برای افزایش قدرت خرید مردم
چه راهکارهای قابل اجرایی پیشنهاد می دهید؟
محس�ن امیری:یکی از عوامل موثر بر قدرت خرید،ارایه تسهیالت
دولتی با بهره کم اس��ت تسهیالتی متناسب با قیمت تمام شده .تصور
کنید برای خرید یک آپارتمان  ۸۰متری که حدود 200-300میلیون
قیمت می خورد ،پرداخت وام  ۳۵میلیونی چه گرهی را می گشاید ؟
آن هم با بهره بیش از  ۴۰درصد!.
مهران عالم زاده  :به نظرم راه افزایش قدرت خرید مردم ،افزایش
سقف وام خرید مسکن است البته با اقساط پلکانی.
اقتصاد کرمان  :از حضور شما در این گفت و گو سپاسگزاریم.
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عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس:

شرط مجلس برای اخذ
مالیات مسکن

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون عمران مجلس ،با
بی��ان اینکه اخذ مالیات از خانه های بیش از  75متر
منوط به شناسایی آنان است ،گفت :در صورتی که این
طرح به افزایش هزینه های اجاره بها و همچنین آوار
ش��دن آن بر سر مستاجران منجر شود مورد موافقت
نمایندگان نخواهد بود.
محمد فیروزی با یادآوری اظهارات اخیر معاون وزیر
راه و شهرسازی مبنی بر اخذ مالیات از خانه های بیش
از  75متر،گفت :اخذ مالیات از مسکن با درنظر گرفتن
میزان تمکن مالی افراد،می تواند مثمرثمر واقع شود.
نماینده مردم طنز ،قمصر و بادرود درمجلس شورای
اسالمی،با تاکید بر ضرورت درنظر گرفتن سازوکاری
مش��خص برای شناس��ایی خانه های خالی از سکنه
و همچنین مس��کن های بی��ش از  75متر برای اخذ
مالی��ات از آن ها ،اف��زود :درصورتی که درنظرگرفتن
اصول صحیح شناسایی چنین مسکن های به متضرر
شدن برخی افراد منجر شود،می توان به اشتباه بودن
مسیر منتخب اذعان کرد.
معاملات مس�کن باید ب�ه رق�م ارزش واقعی
نزدیک شود
ای��ن نماینده مردم در مجلس نهم ،با تاکید براینکه
اخذ مالیات از مسکن بیش از  75متر نباید به آوار شدن
هزینه ها بر س��ر اجاره نشین ها منجر شود،گفت :اگر
این طرح به افزایش هزینه های اجاره بها و همچنین
افتادن آن بر دوش مستاجران منجر شود مورد موافقت
نمایندگان نخواهد بود .فیروزی ادامه داد :باید معامالت
مسکن به رقم ارزش واقعی نزدیک شود تا نرخ مالیات
حاصل از این نوع معامالت به اثرگذاری در درآمدهای
دولت مبدل ش��ود .فی��روزی با بی��ان اینکه موافقت
نمایندگان با اخذ مالیات از خانه های بیش از  75متر
نیازمند درنظرگرفتن سازوکاری مشخص برای این کار
است،گفت :با درنظر گرفتن امکان شناسایی دقیق این
مس��کن ها همراه با میزان تمکن مالی افراد،می توان
نسبت به آینده این طرح امید داشت.
اخذ مالیات از خانه های خالی به تهیه اجاره نامه
های صوری منجر نشود
وی با یادآوری طرحی مبنی بر اخذ مالیات از خانه
های خالی از س��کنه ،اف��زود :اجرای صحیح این طرح
متضمن توجه و شناسایی چنین خانه های است؛درغیر
این صورت باید منتظر ایجاد مفس��ده جدیدی مانند
تهیه اجارهنامههای صوری یا پرکردن خانههای خالی
خود با اس��تفاده از اسباب و وس��ایل بالاستفاده خانه
باشیم .فیروزی با تاکید براینکه اخذ مالیات از معامالت
مسکن بسیار توجیه پذیر است،تصریح کرد :اخذ مالیات
به این شیوه،درآمد دولت واقعی تر و بیشتر خواهد کرد.
عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،یادآور
ش��د :بررس��ی طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از
سکنه و همچنین خانه های بیش از  75متر به طورحتم
در کمیسیون عمران مجلس بررسی می شود.
مدیرعامل بانک مسکن:

پرداخت  440هزار میلیارد
ریال تسهیالت مسکن مهر

مدیرعامل بانک مس��کن با بیان اینکه سال گذشته
برای خرید  125هزار واحد مسکونی تسهیالتی معادل
 34هزار میلیارد ریال پرداخت شد ،گفت :تاکنون در
مس��کن مهر  482هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد و
معادل  440هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده
اس��ت .به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مسکن،
محمد هاش��م بت شکن در نشست مدیران و روسای
شعب برتر این بانک در خصوص عملکرد بانک مسکن
در س��ال  ،1393افزود :میزان تسهیالت پرداختی در
سیستم بانکی در سال گذشته  3414میلیارد ریال بود
که از این میزان  11،8درصد آن تسهیالت اعطایی در
بخش مسکن و ساختمان بوده است.
وی اظهار داشت :بانک مسکن سهم  47درصدی از
تسهیالت اعطایی بخش مسکن درسیستم بانکی را به
خ��ود اختصاص داده که این درصد معادل  198هزار
میلیارد ریال در سال گذشته بوده و در واقع بیشترین
مانده تس��هیالت کشور و کمترین میزان معوقه نظام
بانکی متعلق به بانک مس��کن است .مدیرعامل بانک
مس��کن میزان تس��هیالت پرداختی در بخش فروش
اقس��اطی س��هم الش��رکه بانک را  112هزار میلیارد
ریال برای  578هزار واحد مس��کونی عنوان کرد .وی
با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقالب و دولت یازدهم
برای تکمیل مسکن مهر ،گفت :با تالش کارکنان بانک
مسکن درراستای رفع این دغدغه تاکنون قرارداد 482
ه��زار میلیارد ریال منعقد و معادل  440هزار میلیارد
ریال تس��هیالت پرداخت شده است .مدیرعامل بانک
مسکن با بیان اینکه در سال  1393نیز  385هزار واحد
مسکن مهر را فروش اقساطی کردیم ،افزود :تاکنون یک
میلیون و 420هزار واحد فروش اقساطی شده است .بت
ش��کن با اشاره به وظیفه خطیر پرداخت تسهیالت 2
میلیون و  300هزار واحد مسکن مهر و فروش اقساطی
و وصول مطالبات آن ،درخواس��ت استمهال 15ساله
خط��وط اعتباری مهر را ب��ه منظور تبدیل مجدد این
منابع به تسهیالت مطرح و اظهار امیدواری کرد که از
این طریق موتور خروج از رکود اقتصادی در بخش را
توسط بانک مسکن به حرکت درآید .وی در خصوص
فعالیت های بانک مس��کن درحوزه ارزی نیز گفت :با
توج��ه به تحریم بانک ها در فعالیت های ارزی ،بانک
مسکن در سال گذشته  567میلیون دالر برای واردات
کاالهای اساسی کارسازی کرده است.

