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آنقدر از مشکالت و مصائب نوشتیم که گاهی اوقات خودمان 
خســته می شویم! کشــوری با این همه ثروت با مشکالتی 
دســت و پنجه نرم می کندکه ســهم مردمانش از این همه 
ثروت هیچ اســت. دقت کنید که در بســیاری از کارزارهای 
انتخاباتی مســئولین به کشــوری ثروتمند اشاره می کنند اما 
تا به حال شــده که فکر کنیم چرا ثمره این ثروت هیچ گاه 
به بار نمی نشــیند. از انتخابات ریاســت جمهوری 96 زمان 
چندانی نمی گذرد و در مناظره های انتخاباتی شــاهد بودیم 

که کاندیداها از منابع بسیاری در کشور سخن می گویند و یکدیگر را به عدم 
استفاده بهینه از این منابع متهم می کنند. این اتهامات سالهاست که متوجه 
مسئولین است و جالب اینکه هر کدام از طرفین اذعان دارند که اگر بر مسند 
قدرت قرار گیرند بسیاری ازمشکالت را مرتفع خواهند کرد. در این بین سهم  
مردم از این نزاع های سیاسی هیچ است. کشوری که دارای بیشترین ذخایر 
نفتی، گازی، معدنی است و از منظر گردشگری نیز حرف های بسیاری برای 
گفتن دارد چرا در پیمودن مســیر توســعه لنگان لنگان طی طریق می کند. 
بدون شــک عدم برنامه ریزی صحیح و بی تدبیری در اســتفاده صحیح از 
منابع و متهم انگاشــتن دیگری آفتی اســت که سالها گریبان گیر کشور شده 
اســت. متاســفانه در همه این ســالها بر باد ثروت خوابیده ایم و انتظار داریم 
که خارجی ها برای ما نســخه های شــفابخش بپیچند دریغ از اینکه با یک 
برنامه ریزی بلندمدت می توانیم از ثروت های عظیمی که در این کشور نهفته 
اســت بهترین بهره برداری را کنیم. در این بین مردم نیز درفضای تودرتوی 
سیاست های اعمالی مسئوالن هر روز به یک سو روانه اند. یک روز در بازار 
مســکن ســرمایه گذاری می کنند و روز دگر ســرمایه های خود را به ســمت 
موسســات اعتباری غیرمجاز با ســودهای وسوسه انگیز گسیل می دارند. این 
در حالیست که سیاست های اعمالی مسئولین می تواند سرمایه های مردم را 
به ســمتی هدایت  کنند که موجب رشــد و شکوفایی اقتصاد کشور گردد. اگر 
این اتفاق نیفتد قطعا مردم سرمایه های خود را به سمت موسسات غیرمجاز 
هدایت می کنند که چند صباحی بعدبا ورشکســتگی مواجه می شــوند. امید 
اســت که مســئولین نقشه راهی برای ســرمایه های مردم درنظر بگیرند که 
این ســرمایه ها در جهت اســتفاده بهینه از منابع کشور و در جهت اشتغالزایی 

و تولید ثروت بیشــتر هدایت شوند. 

سرمقاله
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زیر نظر شورای سردبیری
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نشــانه های رونق مســکن به مرور در هویدا شدن است، کارشناسان معتقدند: 
ســال 96 بازار مســکن وارد دوره رونق می شــود. هر چند که سال گذشته بازار 
مسکن وارد دوره پیش رونق شد تا به رکود چهار ساله خود پایان بخشد اما از 

جمله بخش های اقتصاد بود که با رشد منفی مواجه شد.
بازار مسکن از سال 91 وارد دوره رکود شد که دالیل متعددی از جمله تضعیف 
قدرت خرید مردم ناشی از بحران اقتصادی سال های گذشته، رشد نامتعارف 
قیمت مسکن در اواسط دهه80و ادامه روند صعود آن تا دهه 90، تولید واحدهای 
مسکونی لوکس و مطابقت نداشتن با نیاز واقعی در بازار، ورود نهادهای پرقدرت 
مانند بانک ها به بازار مسکن و کاهش قدرت سرمایه گذاری شرکت های خرد 
در این حوزه و کاهش تولید این رکود به سال های بعد سرایت کرد تا اینکه از 

ابتدای امسال نشانه های ورود به دوره پیش رونق دیده شد.
دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود سیاست پس انداز مبتنی بر تسهیالت 
ارزان قیمت را در پیش گرفت که ارائه تســهیالت به بخش مســکن کمترین 
تاثیر را در نرخ تورم داشــته باشــد. همچنین متقاضیان بازار متکی بر پس انداز 

خود و نه منابع دولتی صاحب خانه شوند.
بنابراین »عباس آخوندی« وزیر راه و شهرســازی در همان ابتدای شــروع به 
کار خود در راس حوزه مســکن و شهرســازی افزایش سقف تسهیالت بانکی 
را در دســتور دولت قرار داد که پس از 4 ســال طبق گفته وی؛ تسهیالت خرید 

مسکن تا 11 برابر افزایش یافت.
تصویب وام های 50 میلیون تومانی برای بازســازی و تجمیع بافت فرســوده 
در ســال 93 و آغاز ارائه این وام های از ســال 1394 بود. پس از آن تســهیالت 
80 میلیون تومانی خرید مسکن تصویب و به اجرا رسید و از سال گذشته هم 
زوج های خانه اولی می توانند برای دریافت وام 160 میلیون تومانی برای یک 

پالک مسکونی اقدام کنند.
نکته بســیار مهم در اخذ این تســهیالت آسان بودن شرایط دریافت آن و سود 
 بانکــی کمتــر از 10 درصد اســت به طوری که خرید واحدهای مســکونی با 
ویژگی های بافت فرسود نرخ سود 8 درصد و برای واحدهای نوساز نرخ سود 

تسهیالت 9.5 درصد است.
تقویت طرف عرضه و تقاضا به طور همزمان مهم ترین سیاست دولت در این 
بخش بود که پس از افزایش ســقف تســهیالت خرید مسکن به طرف تقاضا 
بــا هــدف افزایش قدرت خرید مردم، ارائه تســیهالت 130 میلیون تومانی به 

ســازندگان مســکن برای ساخت هر واحد مسکونی با سود بانکی 18 درصد به 
تصویب و اجرا رسید. همچین اصالح قوانین و حذف مقررات دست و پا گیر در 
روند صدور پروانه ساختمانی از دیگر اقدامات دولت و به همت بخش خصوصی 

برای تقویت طرف عرضه و تولید مسکن بود.
این اقدامات دولت با همکاری طرف تولید مســکن منجر به این شــد که بازار 
مســکن در ســال جاری وارد دوره پیش رونق شــود به طوری که طبق آخرین 
گزارش بانکی مرکزی، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
11منتهی به بهمن ماه ســال 1395 در مقایســه با مدت مشابه سال قبل، 6.5 

درصد افزایش داشته اشت.
از ســوی دیگر »علی چگنی« مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی گفته اســت که نرخ رشــد سرمایه گذاری در ساختمان های 
شــروع شــده و در شــش ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن 0.8 درصد مثبت شده است. حال اینکه 
کارشناسان بازار مسکن می گویند: روند افزایش حجم معامالت مسکن تا ماه 

تولید مسکن پایانی امســال ادامه پیدا می کند و این انگیزه برای 
را افزایش می دهد.

علی رغم اینکه برای اجرای پروژه مســکن مهر 
تا کنون 120 هزار میلیارد تومان هزینه 

شــده اســت اما این پروژه به دلیل 
جانمایی نامناســب آن نتوانســت 

بخش عمــده ای از نیاز 
بازار مسکن را 
جــواب دهد. 
بــا این حال 
در  دولــت 
اجرای  کنار 
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سیاســت های مســکنی خود، اجرای تعهد دولت گذشــته در مسکن مهر را در 
دستور کار خود قرار داد و در طول چهار سال گذشته 840 هزار واحد مسکن مهر 
معادل 55 درصد تمام این پروژه ساخته شد که کارشناسان این حوزه معتقدند: 
دولت با این رقم می توانســت پروژه های مســکن را در مرکز شــهرها به اجرا 
برساند و یا سقف وام های مسکن را افزایش دهد که طرفداران آن از مسکن 

مهر بیشتر است و نیاز بیشتری از بازار را پوشش می دهد.
 ورود مسکن به دوره رونق از ابتدای سال جاری

یکی از نشانه های ورود به دوره رونق افزایش قیمت است. گزارش های اتحادیه 
مشاوران امالک نشان می دهد که در دورانی که بازار مسکن در اوج رونق بود 
یعنی تقریبا در دو دهه گذشــته قیمت مســکن 104 برابر افزایش یافت. حال 
اینکه یکی از عالمت هایی که ورود بازار مسکن به دوره رونق را در سال جاری 

تایید می کند، افزایش قیمت 5 درصدی مسکن است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی درباره بازار مســکن؛ در 11 ماه اول ســال 
 95،  متوســط قیمــت یک متــر مربع بنای واحد مســکونی معامله از طریق

 بنگاه های ملکی شهر تهران 43.8 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره 
مشابه سال قبل، 5.4 درصد افزایش نشان می دهد.از دیگر نشانه های ورود به 
دوره رونق، افزایش نرخ سرمایه گذاری در بازار مسکن که همانطور که گفته 

شد در شش ماه اول امسال این نرخ 0.8 درصد افزایش یافت.
»حسام عقبایی« رییس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران در گفت و گو 
با پژوهشگر ایرنا درباره وضعیت بازار مسکن در سال 96 اظهار داشت: به طور 
قطع دوره رکود سال گذشته به پایان رسید و از امسال وارد دوره رونق می شویم 
اما رونق بازار مســکن در ســال 96 شــروطی دارد که یکی از آنها اصالح نظام 

بانکی کشور است.پولــی و 
با  بیان اینکه از اردیبهشــت ماه سال گذشته مسکن وی 

به طور تقریبی وارد دوره پیش 
رونق شد و حجم معامالت 
افزایش یافت، گفت: 
هــر چنــد که در 
ماه هایی از ســال 
ماننــد آذر ماه روند 
افزایــش حجــم 
مسکن  معامالت 
متوقف شــد اما 

در بهمن و هفته اول اسفند ماه معامالت خرید و فروش مسکن سیر صعودی 
در پیش گرفت.

عقبایی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ماه های بهمن و اسفند، ادامه داد: 
قیمت مســکن دو ماه اخیر و هفته اول اســفند ماه تا 4 درصد افزایش یافت که 
این نشانه رونق است البته در دوره رونق هم حداکثر افزایش قیمت مسکن زیر 

نرخ تورم عمومی خواهد بود و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک افزود: بازار مســکن سایر شهرها متاثر از بازار 
مسکن تهران هستند و به طور قطع اگر بازار مسکن در پایتخت وارد دوره رونق 

شود این شرایط به سایر شهرهای کشورمان سرایت خواهد کرد.
تحقق وعده مسکن اجتماعی

یکی از برنامه های وزیر راه و شهرســازی که در جلســه رای اعتماد هم در 
صحن علنی مجلس مطرح شــد، اجرای مســکن اجتماعی بود که اعالم شــد 
پس از اتمام پروژه مسکن مهر این پروژه برای تامین مسکن اقشار کم درآمد 

کشور به اجرا می رسد.
هر چند که وجود مشکالت متعدد در ساخت مسکن مهر از جمله تامین منابع 
مالی منجر به تاخیر در رســیدگی به مســکن اجتماعی شد اما در نهایت چندی 
پیش این طرح از سوی دولت به تصویب رسید. طبق مصوبه دولت؛ در صورت 
وجود متقاضیان از گروه های کم درآمد برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون 
متقاضــی، به ازای هر واحد مســکونی هفــت میلیون تومان کمک بالعوض 

پرداخت می شود.
از دیگر برنامه های دولت در اجرای مسکن اجتماعی کمک به ساخت مسکن 
استیجاری،از طریق پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه است و وزارت راه 
و شهرسازی مجاز است زمین هایی را در اختیار سازندگانی که اقدام به ساخت 
مسکن ملکی - استیجاری می کنند، قرار دهد و سازندگان موظف هستند که 
واحدهای استیجاری را حداقل به مدت 10 سال به متقاضیان معرفی شده واگذار 
کنند.کمک هزینه اجاره خانوارهای کم درآمد به ترتیب تا 200 هزار تومان برای 
شهرهای زیر )500( هزار نفر و تا 400 هزار تومان با افزایش سالیانه )10 درصد( 
برای شهرهای باالی)500( هزار نفر تعیین می شود که پس از تایید قرارداد اجاره 
دراختیار مالکین قرار داده می شــود.همچنین وام قرض الحسنه ودیعه مسکن 
برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد 
هفت میلیون و 500 هزار تومان با بازپرداخت 60 ماهه تعیین می شــود. حال 
اینکه طبق گفته مســئوالن وزارت راه و شهرســازی قرار است در اجرای طرح 
مســکن اجتماعی ســاخت و ساز ها در مرکز شهر باشد و از ظرفیت بافت های 
فرســوده برای اجرای این طرح اســتفاده شود.تئوری های اقتصادی می گوید 
که هر رونق و رکودی دارای یک ســیکل و دوره مشــخصی است که براساس 
آن، ســیکل رونق بازار مســکن باید ازامسال شروع شود.همچنین کارشناسان 
اقتصاد مســکن بر این باور هســتند که معامالت مســکن در سال 1396 رو به 
افزایش خواهد بود و هر چند که ممکن است در یک مقطع زمانی تحت تاثیر 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد 
اما این مقطع را هم با ادامه سیر صعودی معامالت البته با 
افزایش قیمت زیر نرخ تورم عمومی پشت سر می گذارد.
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احمد خرم، وزیر راه و ترابری دالیل رکود در بازار مســکن را تشــریح کرد.اوطرح جامع راهبردی مســکن را یکی از ضرورت های حال 
حاضر کشــور می داند و از ســوی دیگر نقاط ضعف مســکن مهر را یادآور می شــود. مسکن استیجاری یکی از پیشنهادهای خرم است. 

در ادامه مشروح مصاحبه او را می خوانید.

گفت و گوی تفصیلی با احمد خرم، وزیر راه و ترابری:

 حل مشکالت بازار مسکن
 با مسکن استیجاری
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شــاید یکی از مهم ترین مشکالتی که در بخش مسکن وجود   �
دارد مربوط به طرح جامع آن باشــد. وضعیت طرح جامع در ایران 

چگونه است؟
یکی از  شــعارهای اصلی جمهوری اســالمی ایران مسکن برای همه 
است. این شعار در متن قانون اساسی آمده است. از انقالب اسالمی ایران 
38 سال می گذرد. در همان 10 سال اول باید طرح جامع مسکن ارائه 
می شد که متاسفانه این کار نشد. تا امروز هم سندی به نام طرح جامع 
مسکن وجود ندارد. طرح جامع فرآیندی دارد. تهیه کننده طرح، کارفرما 
یا سفارش دهنده آن، بررسی و تاییدکننده و تصویب کننده نهایی و بعد 
ابالغ و اجرا مشخص است. این روندی است که باید در همه طرح های 
جامع طی شود. در تمام بخش ها مانند راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، 
کشــاورزی، فرابخش محیط زیســت و... در کشور باید سند طرح جامع 
تهیه شود. هیچ کشوری بدون سند کار نمی کند. توسعه مانند یک پازل 
است. اگر قطعات آن به درستی چیده نشود، تصویر مناسبی که در پازل 
تعیین شده، دیده نمی شود. قطعات باید درست سر جای خود چیده شود. 
بدون ســند و هیئتی کار کردن یعنی قطعات پازل توســعه هرکدام به 
گوشه ای انداخته شود. توسعه باید همه جانبه باشد و بخش و فرابخش 
همــه بایــد در یک زمان یا با فاصله زمانی اندک طرح توســعه خود را 
تهیه و حرکت کنند. طرح توســعه باید متوازن باشــد و یک بخش مانند 
انرژی هســته ای، سیلوســازی و کشاورزی از سایر بخش های صنعت 
پیشــی نگیــرد. بایــد همه با هم و متوازن حرکــت کنند و این حرکت 
پایدار باشــد. نمی شــود زمانی بر اساس طرح حرکت کرد و بعد طرح را 
کنار گذاشت و بر اساس سلیقه مدیران عمل کرد. نمی شود یک بخش 
براساس طرح جامع و یک بخش بدون طرح جامع و سلیقه ای حرکت 
کند. این چالش مهم و اساســی جمهوری اســالمی ایران است که مانع 
رســیدن کشور به ســرمنزل مقصود که توسعه همه جانبه کشور است، 
می شــود. در رژیم پهلوی، دولت با شــرکت ستیران فرانسه که مشاور 
طرح آمایش سرزمین طرح های جامع بود، قراردادی بسته بود و طرح 
آمایش در سال 53 تهیه شد و مبنای حرکت توسعه ای قرار گرفت. بعد 
از انقالب اســالمی این طرح کنار گذاشــته شد. افق طرح 25ساله بود 
یعنی 78 تمام می شــد. در کنار این طرح آمایش ســرزمین، طرح جامع 
حمل و نقل نیز توسط این شرکت کار شد که بخشی از آن در سال 80 

از بین اسقاطی های وزارت راه پیدا شد.

آیا این طرح هم عمل نشد؟  �
نه عمل نشد. بعد از انقالب طرح آمایش و کالبد ملی و طرح های جامع 
فراموش شــد یا به مشــاوران  فاقد صالحیت و رتبه بندی بین الملل داده 
شد. در طرح آمایش، سفارش دهنده و کارفرما دولت است. مشاور طرح را 
تهیه می کند که البته مشاور ذی صالح در ایران نیست و باید با مشاوران 
خارجی قرارداد بست و در مطالعات و طراحی مشارکت کرد. می توانستیم 
یک گروه مشاور برای طرح جامع و آمایش در ایران تشکیل دهیم و با 
حضور یک همکار خارجی باتجربه، کار مشترکی انجام شود. با این کار 

هم طرح جامع نوشته می شد و هم مشاوران ایرانی طراحی سند آمایش 
را یاد می گرفتند. اقداماتی به صورت پراکنده انجام شد. اواًل دعوا شد بین 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و زارت مســکن و شهرسازی وقت که 
هرکدام می گفتند وظیفه من است. به طور مثال زمانی سازمان مدیریت 
مسئول این آمایش شد و در یک جلسه طرحی به دولت ارائه کرد که به 
دلیل نقایصی که داشت، رد شد. یک بار دیگر در زمان آقای  هاشمی مطرح 
شــد و در زمان دولت اصالحات هم جلســه ای گذاشتند که یک ساعت 
و نیم بحث شــد و چون مشــاور ذی صالح و دارای رتبه بندی بین المللی 
این کار را انجام نداده بود، طرح قابل بررسی نبود و رد شد. یعنی مسیر 
انحراف پیدا کرد. در طرح های جامع کارفرما دســتگاه اجرایی اســت. 
مثاًل کارفرمای طرح جامع کشــاورزی کشــور، وزارت جهاد کشاورزی 
اســت و این کارفرما با موافقت ســازمان مدیریت قرارداد مطالعات طرح 
جامع را می بندد ومشاور طرح را تهیه می کند. دستگاه اجرایی و سازمان 
مدیریت مجموعًا طرح مشاور را بررسی می کنند و طرح به دولت می رود 
و تصویب می شود. وقتی دولت طرح آمایش یا طرح های جامع را تصویب 
کرد، به قانون تبدیل می شود و هرگونه اصالح در طرح و ورود مقوله یا 
تغییر جدید پیش آمد، وزیر یا رئیس دستگاه، پیشنهاد را به مشاور ابالغ 
می کند. مشــاوِر مطالعه دســتگاه اجرایی و سازمان مدیریت، بررسی و 
دولــت تغییــرات را تصویب و ابالغ می کند. به این صورت برخوردهای 
سلیقه ای که توسعه برانداز است رخت برمی بندد. بنابراین تهیه و بازنگری 
طرح هم مســیر مشــخصی دارد و وزیر نمی تواند با سلیقه خود کار کند. 
نظــارت بر طرح های جامع برعهده دولت، ســازمان مدیریت، مجلس 
و دســتگاه های نظارتی اســت. این اتفاق در کشــور ما رخ نداد. پیش از 
انقالب طرح آمایش تهیه شد اما پس از انقالب کنار گذاشته شد. به طور 
مثال در طرح آمایش ســرزمین تکلیف شــده بود که در استان هرمزگان 
در نزدیکی بندرعباس تولید 15 میلیون تن فوالد اســتقرار پیدا کند که 

امروزه تنها دو و نیم میلیون تن است.

توســعه مانند یک پازل است. اگر 
قطعات آن به درســتی چیده نشود، 
تصویر مناســبی که در پازل تعیین 
شــده، دیده نمی شود. قطعات باید 
درســت سر جای خود چیده شود. 
بدون ســند و هیئتــی کار کردن 
یعنی قطعات پازل توسعه هرکدام 

به گوشه ای انداخته شود
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گویا در حال حاضر هم طرح جامعی برای مســکن تهیه شــده   �
است.

حاال وزارت راه و شهرسازی طرح جامعی برای مسکن نوشته که 200 
صفحه اســت. ما در انجمن مطالعه کردیم و به این مســئله رسیدیم که 
این تنها شــرح خدمات طرح جامع مســکن اســت و خود طرح نیست. 
طرح باید مطالعه کند که جمعیت ها در کجا اســتقرار پیدا کردند، نقاط 
قوت و ضعف این اســتقرار و فعالیتی که سال هاســت انجام می شــود، 
چیست. فرصت های جدید و تهدیدات کدام است. این موارد در مسکن 
و شهرســازی حدود 20 تا 22 جلد کتاب می شــود. بخش بعدی، مدل 
توســعه مســکن است. مدل توسعه مسکن چندین بار تغییر کرده است. 
زمانی دولت مســتقیمًا وارد بحث مســکن شد، آماده سازی می کرد و به 
تعاونی ها و اشخاص واگذار می کرد یا مسکن می ساخت و واگذار می کرد. 
یعنی دخالت اجرایی در بحث مســکن داشــت. تا رسیدیم به جایی که 
آماده سازی را دولت انجام می داد، به تعاونی ها و اشخاص زمین واگذار 
می کرد و خودش دخالتی نمی کرد. این مسئله ادامه پیدا کرد تا به مسکن 
اجتماعی و مسکن استیجاری و فروش مترمربعی ساختمان رسید. همه 
این طرح ها شکست خورد. مسکن امری است که سیاست گذاری، تعیین 
مدل، روش ســاخت، ضوابط، معیار ها و اســتانداردها باید توسط دولت 
و شــهرداری ها تهیه و ابالغ شــود. دولت باید بر کار شهرداری نظارت 
کند. شــهرداری باید مجوز صادر کند و نظارت عالی بر ســاخت مسکن 
داشــته باشــد. سازنده باید مسکن بســازد و در اختیار مردم قرار دهد. 
برای مشــخص شــدن نقش مدل در مسکن، امریکا را مثال می زنیم. 
در امریکا سیاست گذاری های کالنی در بحث مسکن وجود دارد. اول 
اینکه مسکن کاالی سرمایه ای نیست و به عنوان یک کاالی مصرفی 
مطرح اســت. در ایران مســکن کاالی ســرمایه ای است و هر سال که 
می گذرد رقمی به قیمت آن اضافه می شــود. در حالی که در امریکا اگر 
یک مســکن 300 هزار دالر خریداری شــود، 10 سال بعد قیمت آن به 
200 هزار دالر می رسد. قیمت کاالی مصرفی با گذشت زمان کاهش 
می یابد. اما با گذر زمان به قیمت کاالی سرمایه ای افزوده می شود. دوم 
اینکه اجاره بها باید با قیمت مســکن تناســب داشته باشد. به طور مثال 
باید در 20 سال پول و سود حداکثر 2 درصدی مسکن از اجاره حاصل 
شــود. امروز در ایران در یک بازه 20 ســاله، مجموع اجاره بها از قیمت 
ســاخت مســکن باالتر است. اجاره ها در چند سال اخیر شدیداً افزایش 
پیدا کرده و باید مهار شــود در غیر این صورت به دلیل کمبود مســکن 
مردم دچار مشــکل می شــوند. در مدل امریکایی سازنده در مرحله اول 
باید بازار را بررســی کند. به طور مثال شــما در شرقی ترین نقطه تهران 
زمین دارید. باید با بررسی بازار دریابید که چند واحد مسکن می توانید 
بسازید تا فروش رود یا اجاره داده شود. بررسی بازار تعیین می کند که 
چه میزان زمین خریداری شود. بانک به شما 95 درصد قیمت زمین را 
وام با بهره یک یا 2 درصد می دهد. شــما نقشــه زمین را تهیه می کنید، 
به شــهرداری می دهید و آنجا تایید می شــود و پروانه ساختمان صادر 
می شود. سازنده، پروانه را به بانک می برد و وام ساخت می گیرد. بنابراین 
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در امریکا ســازنده، وام زمین و ســاخت را با بهره یک یا 2 درصد معادل 
95درصد هزینه ساخت می گیرد.

بر اســاس آنچه اعالم شده، حدود 2 میلیون  و600 هزار واحد   �
مســکونی در کشور خالی اســت. این موضوع را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ آیا همین افسارگسیختگی قیمت دلیل آن است؟
البته این واحدهای خالی به درد نیازمندان مســکن نمی خورد و عمدتًا 
لوکس است. 3 و نیم میلیون نفر فاقد مسکن هستند که مطمئنًا متقاضیان 
مســکن نمی توانند این منازل را بخرند یا اجاره آنها را بدهند. مشــکل 
مســکن در طبقه متوســط و ضعیف جامعه اســت. این ساختمان های 
لوکس حاصل طمع سوداگران و دالالن است که ساخته شدند و روی 
دستشان باد کرده و برخی هم به عنوان سرمایه این واحدها را خریده اند. 
یعنی نقدینگی موجود در جامعه را حبس کرده اند. یکی از دالیل رکود 
این اســت که نقدینگی جامعه در این ســاختمان ها قفل شده است. این 
بخشــی از رکود اســت. بخش دیگری از رکود، مسکن های نیمه تمام 
اســت. این هم نوع دیگری از حبس نقدینگی اســت. سازندگان آنها به 
دلیل نبود مشتری گردش مالی را متوقف کرده اند. اگر این نقدینگی به 
گردش دربیاید مشکل تورم را حل می کند. یکی دیگر از سیاست های 
امریکایی تخصیص زمین به اندازه نیاز است، اما ما همیشه کمتر از نیاز 
زمین به بخش مسکن اختصاص داده ایم و تقاضا بر عرضه می چربیده و 
یکی از عواملی که به افزایش قیمت دامن می زند همین موضوع است. 
سیاست گذاران دولت نهم و دهم فکر می کردند اساسی ترین نیاز مردم 
مسکن است و حدود 4 میلیون نفر فاقد مسکن وجود دارند که باید آنها 
را یاری کرد. دولت نهم و دهم فکر کردند که باید برای مسکن چاره ای 
اندیشــید. ســال 85  طرح صنعتی سازی مســکن را مطرح کردند و در 
دولت تصویب شــد که 300 واحد تولیدی صنعتی ســاختمان وارد شود. 
شــرکت مپســا را تاسیس کردند تا صنعتی سازی را در کشور راه اندازی 
کنند و تولید استاندارد شود. صنعتی سازی سه مشخصه ایجاد می کند: 
یکی اینکه ســرعت ســاخت باال می رود؛ دوم اینکه کیفیت ساختمان 
افزایــش پیدا می کند؛ و ســوم قیمت نهایــی کاهش می یابد. به دلیل 
اینکه فرآیند انجام این کار درست چیده نشد و تامین منابع انجام نشد، 

این طرح عقیم ماند.

طرح مسکن مهر هم یکی از آن طرح ها بود؟  �
دولت در ســال 88  مســکن مهر را مطرح کرد. مسکن مهر طرح خوبی 
است. زمین به اندازه نیاز در نظر گرفته شد. اما مکان یابی غلط بود. این 
طرح به مطالعه و طرح و برنامه نیاز داشت. به طور مثال در فیروزکوه 4 
هزار واحد ســاخته شــد که یک نفر هم متقاضی نداشت. در لرستان 46 
هزار واحد مســکونی معطل مانده اســت. در اطراف کرج، در مهردشت 
و شــهرک اندیشه ســاختند که تعدادی از واحدها متقاضی ندارد. اولین 
اشــتباه مســکن مهر در مکان یابی بود. اشتباه دوم آماده نبودن زیربناها 
مانند آب، برق، مخابرات، حمل و نقل و دسترســی بود. ســومین مشکل 
مسکن مهر این بود که تامین منابع به درستی انجام نشد. تامین اعتبار 
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به صورت 50 - 50 بین بانک و متقاضی تعیین شــد. یعنی 20 میلیون 
تســهیالت و 20 میلیون آورده متقاضی باشــد. یعنی متقاضی باید همه 
زندگی خود را می فروخت تا بتواند مسکن بخرد و این اشتباه بعدی بود. 
اشــتباه دیگر این بود که دولت در مســکن مهر دخالت کرد و مردم هم 
که دیدند طرف آنها دولت اســت، ســعی کردند پول ندهند و پیشــرفت 
پروژه ها رو به کاهش گذاشــت. از ســال 88 قراردادهای سه جانبه بین 
سازنده، متقاضی و بانک مسکن نوشته شد و دولت نظارت عالی داشت. 
در سال 91 وزارت راه و شهرسازی خواست پولی را که تعاونی ها در بانک 
تعاون برای مســکن ســپرده گذاری کرده بودند به بانک مسکن منتقل 
کند. رئیس هیئت امنای بانک مســکن وزیر راه و شهرســازی و رئیس 
هیئت امنای بانک تعاون وزیر تعاون است. این وزرا برای ایجاد گردش 
مالی در بانک تخصصی خود، مبالغ را جابه جا کردند و با این حســاب ها 
بازی کردند. به خیال خود اعمال سیاست کردند. دخالت دولت از اینجا 
شروع شد و باعث شد که 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی مسکن 
مهر که باید در پایان سال 92 یعنی پس از سه سال به اتمام می رسید، 
روی دســت دولت بماند و هزینه ها با تورم های باالی 40درصد مواجه 
شــود. با طرح مســکن مهر در 8 ســال دولت نهم و دهم، ساالنه 250 
هزار مســکن مهر و غیر مســکن مهر تولید شده است. یعنی افت شدید 
در ساخت مسکن ایجاد شد. چهارمین مشکل مسکن مهر در شناسایی 
متقاضیــان مســکن مهر بود. در ایــن زمینه نیز دولت عملکرد خوبی از 
خود به جا نگذاشــت و دســت ســوداگران به آن باز شــد. یکی دیگر از 
نکاتی که در مســکن مهر رعایت نشــد، همگنی و هم سنخ بودن اهالی 
بود. یعنی یک بافت ناهمگن اجتماعی وارد مســکن مهر شــد که تبعات 
آن در آینده دامن گیر جامعه خواهد شــد. هم اکنون نیز ناهنجاری های 

اجتماعی دیده می شود.
ســه ســال پیش، در خصوص مســکن مهر پیشنهاد دادیم که به وام 4 
درصدی 10 میلیون اضافه شود و به متقاضیانی که 10 میلیون تومان 

آورده داشــته باشــند داده شود، اســتقبال خوبی می شد و با 20 میلیون 
تومــان افزایــش آورده متقاضی در کنار 10 میلیون افزایش وام، پایان 
ســال 93 ســفره مسکن مهر برچیده می شد. اما دولت بودجه نداشت و 
این امکان برایش فراهم نبود. بنابراین انجام نشــد. تا اســفند سال 95 
رقم 10 میلیون تومان به وام مسکن مهر اضافه شد. بعید است این روند 
600 هزار واحد باقی مانده از مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل شود. در 
مسکن مهر دولت حاضر نیست به متقاضی فشار وارد کند. فشار عمدتًا 
بر سازنده است و تصور دولت این است که سازنده پیمانکار دولت است 
در حالی که در قرارداد آمده اســت که ســازنده طرف مشــارکت است. 
دولت نمی خواهد بپذیرد که ندادن ســهم متقاضی و ســهم تسهیالت 
هزینه دارد. افزایش دســتمزدها و قیمت ســاالنه رخ داده است. دولت 
تورم 9.6 درصد را اعالم کرده اما دستمزدها بیش از این مقدار افزایش 
داشته است. پیمانکار سرمایه گذاری کرده و تجهیزاتی خریداری کرده 
که مستهلک شده و با این قیمت متضرر می شود. دولت باید در تعیین 
قیمت برآورد منطقی و کارشناسانه برخورد کند. بارها پیشنهاد شده که 
کمیته ای متشــکل از کارشناســان راه و شهرسازی و نماینده سازنده ها 
برآورد را به روز محاســبه کنند. مالیات، بیمه و... مســکن مهر، علی رغم 
بخشنامه های متعدد سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و دولت، همچنان 
مشکل سازنده ها است. به امید اینکه با گذشت 38 سال از انقالب، دولت 
در طرح و برنامه در جهت حل مشــکل مســکن با باور بخش خصوصی 

و حمایت از بخش خصوصی گام بردارد.

چه اقدامی می توانست نتیجه ای بهتر از طرح مسکن مهر داشته   �
باشد؟

اگر به جای مسکن مهر بافت فرسوده نوسازی می شد هم کفاف مسکن 
را می داد، هم شــهر نوســازی می شد. این مشکالت هم رفع می شد. با 
برآورد جایکا، مشاور ژاپنی که مشاوری بین المللی است و در سال 82 
مطالعه روی تهران داشــته اســت، حداقل از 2 میلیون واحد مسکونی 
در تهران 500 هزار منزل با یک زلزله 7 ریشــتری تخریب می شــود 
و اینها باید نوســازی شــود. هنوز شهرداری های کالن شهرها، وزارت 
راه و شهرسازی و وزارت کشور که متولی نوسازی بافت های فرسوده 
هســتند، نتوانســته اند به یک مدل راه گشا در این باره دست پیدا کنند. 
نوســازی باید حداکثر طی 10 ســال به پایان می رسید. شهرداری ها و 
دولت حداقل 20 سال است که در نوسازی تالش می کنند. ولی چون 
می خواســتند خودشان متولی که هســتند، متصدی هم باشند توفیق 
یارشان نبوده است. دولت اصالحات  به منظور نوسازی بافت فرسوده 
در کالن شــهر ها در ســال 83 اولین وام نوسازی را از بانک بین المللی 
آینده که ســهام داران آن کشــورهای منطقه هستند، دریافت کرد و در 
سال 83،  300 میلیون دالر، سال 84، 500 میلیون دالر و از سال 85 
به مدت 10 سال ساالنه یک میلیارد دالر باید به وزارت کشور می دادند 
و وزارت کشور این مبلغ را بین شهرداری کالن شهر ها توزیع می کرد و 
بافت فرسوده را در کمتر از 10 سال نوسازی می کردند. االن هیچ مدلی 

 در مسکن مهر دولت حاضر نیست به 
متقاضی فشار وارد کند. فشار عمدتًا 
بر سازنده است و تصور دولت این 
است که ســازنده پیمانکار دولت 
است در حالی که در قرارداد آمده 
است که ســازنده طرف مشارکت 
اســت. دولت نمی خواهد بپذیرد 
که ندادن ســهم متقاضی و ســهم 

تسهیالت هزینه دارد
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برای ســاخت مسکن در ایران نداریم. دوباره وزارت خانه بحث مسکن 
اجتماعی را پیش کشیده است که هنوز معلوم نیست چه طرحی است 
و تنها کاری که صورت گرفته این است که وام خرید 80 میلیون تومان 

به 160 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

این افزایش تســهیالت در مشکل مسکن تاثیر دارد؟  �
تا به حال که نداشــته است.

به نظر می رســد اقساط این وام برای جوانانی که می خواهند تازه   �
زندگی تشــکیل دهند مقرون به صرفه نیست.

بله مشکالتی دارد. یکی اینکه جوانان نمی توانند اقساط آن را پرداخت 
کنند. دوم اینکه وام مســکن نباید ســود 14 درصد داشــته باشد. برای 
طبقات متوسط و ضعیف باید سود یک تا 4 درصد داشته باشد و بقیه آن 
را شهرداری ها و دولت به صورت سوبسید پرداخت کنند. دولت سوبسید 
وام ساخت و خرید را و شهرداری ها هم سوبسید مسکن استیجاری را 
تامین کنند. یکی از راهکارها این است که در شهرهای بزرگ مسکن 

استیجاری را راه بیندازند. 

درباره مسکن استیجاری بیشتر توضیح می دهید.  �
دولت نمی تواند وارد مسکن استیجاری شود. در بحث مسکن دولت باید 
سیاست گذار و ضابطه گذار و حمایت کننده باشد. در کشورهای اروپایی 
مسکن استیجاری در دست بخش خصوصی و تحت کنترل شهرداری 
است یا توسط خود شهرداری انجام می شود. در مسکن استیجاری فرد 
به شــهرداری تقاضا می دهد و مســکن متناسب با یک سوم حقوقش به 
او معرفی می شود. اگر فرد توان پرداخت اجاره را نداشته باشد، دولت و 
شهرداری کمک می کنند.  مسکن استیجاری برای همیشه استیجاری 
است و برای کسانی است که در تدارک اجاره به شرط تملیک یا خرید 
هســتند. ما در کال ن شــهرها واحدهای اســتیجاری با مشخصات باال 
نداریم. شناسنامه واحدهای استیجاری ثبت نشده است و هیچ کنترلی 
هم روی آن نیســت. یعنی شــهرداری ها دخالتی در آن ندارند. باید این 
خانه ها شناسایی و شناسنامه دار شود. قراردادها مشخص باشد و مالیات 
تعیین شود. اگر در هر امری نظارت نباشد، ناهنجاری ایجاد می شود.

 در حال حاضر بازار مسکن را در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟  �
مســکن را می توان به ســه دســته تقسیم کرد: مسکن لوکس، مسکن 
درجه یک برای اقشار متوسط و مسکن درجه دو برای اقشار ضعیف. در 
مســکن لوکس بازار اشــباع شده است و عرضه بیش از تقاضا است. در 
این مســکن یا قیمت ثابت می ماند یا اگر رکود ادامه پیدا کند، قیمت 
آن پایین تر هم می آید. ولی در مســکن درجه یک تقاضا هســت. سالی 
یک میلیون تقاضا برای مســکن درجه یک هســت. در کشور ما 3 تا 3 
و نیم میلیون نفر بدون مســکن هســتند و ســاالنه یک میلیون و 200 
هــزار  نفــر که تقریبًا  می شــود 600 هزار خانواده، وارد حیطه تقاضای 
مســکن می شــوند. اگر فرض کنیم هر سال مشکل 10 درصدشان را 

حل کنیم، برای رفع مشکل آن 3 میلیون نفر ساالنه 900 هزار تا یک 
میلیون مســکن نیاز اســت. ما اگر نتوانیم مدلی ارائه دهیم که ســاالنه 
یک میلیون مسکن تولید شود، مسکن طبقه متوسط و ضعیف و مسکن 
روستایی همچنان بعد از رکود افزایش قیمت پیدا می کند. این جهش 
دست دولت و بخش خصوصی است. دولت برای تامین زمین باید مدلی 
ارائه دهد. دولت می تواند منابع را به سمت بخش مسکن هدایت کند. 
برای خروج از رکود حاکم بر جامعه هیچ بخشــی مانند بخش مســکن 
عمل نمی کند. اول اینکه 30 درصد از ســرمایه های جامعه در بخش 
مسکن و ساختمان چرخش می کند. دولت باید منابع تسهیالتی بخش 
مســکن را افزایش دهد. دوم اینکه 180 رشــته از صنایع ما که هرکدام 
صدها واحد تولیدی دارد، به بخش مســکن مرتبط اســت. به طور مثال 
صنعت کاشی سازی و تولید سرامیک، ام دی اف، تولید قفل و کلید، پریز، 
ســیمان و... وابســته به ساختمان هستند. عالوه بر اینکه جمعیت قابل 
مالحظه ای در مرحله ساخت مسکن اشتغال دارند. در حال حاضر تمام 
صنایع وابســته به ســاختمان تعطیل هســتند و انبارها پر از کاال است. 
کارخانه های ســیمان ورشکسته اند. ظرفیت کارخانه های سیمان مازاد 
بر نیاز جامعه در شــرایط رونق اســت و هنوز هم داریم کارخانه سیمان 
احداث می کنیم. اگر قیمت مسکن در 38 سال بعد از انقالب را بررسی 
کنید می بینید که قیمت یک مسکن 100 متری اول انقالب 200 هزار 
تومان بوده و االن 200 میلیون تومان شــده اســت. یعنی در  این مدت 
قیمت مسکن 1000 برابر شده است. در حالی که میانگین حقوق 500 
برابر شــده اســت. تامین مسکن نسبت به اوایل انقالب سخت تر شده 
است. این افزایش قیمت دیگر رخ  نمی دهد. این رکودی که پیش آمده 
باعث می شود شیب افزایش مسکن مالیم شود. اما اگر از اختیار دولت 
خارج شــود دیگر قابل کنترل نیســت و دولت باید با برخورد انبساطی، 
بعد از موفقیت در کنترل تورم، مســکن را با حســاب و کتاب پیش ببرد. 
اگر  یک مرتبه فضا باز شود تورم تک رقمی به باالی 20درصد می رسد.

دولــت نمی توانــد وارد مســکن 
استیجاری شــود. در بحث مسکن 
و  سیاســت گذار  بایــد  دولــت 
حمایت کننــده  و  ضابطه گــذار 
باشــد. در کشــورهای اروپایــی 
مسکن اســتیجاری در دست بخش 
خصوصی و تحت کنترل شهرداری 
است یا توسط خود شهرداری انجام 

می شود
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متولی بخش مسکن در دولت و مجری سیاست های مالی مرتبط با بازار 
ملک و ساختمان در نظام بانکی، در اقدامی مشترک، استراتژی قابل اجرا 
و در عین حال متفاوتی از برنامه های یک دهه گذشته، برای دستیابی به 
رونق را تعیین کردند. نمره منفی بخش مسکن در کارنامه رشد اقتصادی 
سال 95 برای دست کم سومین سال پیاپی،  آن هم در شرایطی که قرار بود 
بخش های مختلف اقتصاد به کمک این بخش -در مقام موتور پیشران- از 
رکود خارج شــوند، اخیرا »انتظارات« از دولت فعلی در چاره جویی برای 

رونق بازار ملک را به باالترین ســطح ممکن رسانده است.
هر چند تحرکات ضعیف اما رو به جلو در بخش مســکن طی یک ســال 
گذشته به خصوص در حوزه معامالت و تا حدودی، در حوزه ساخت و ساز 

مشاهده می شود، اما فعاالن این بازار از اوایل امسال با مقایسه رشد مثبت 
بخش هــای مختلف و روند طوالنی رکود ملکی، مطالبه تصمیمات جدید 
از سیاســت گذاران را آغاز کردند. وضعیت موجود بازار مســکن از یکسو و 
تداوم نگاه اقتصادی دولت 4 سال قبل، در 4 سال پیش رو از سوی دیگر، 
باعث شد متولی بخش مسکن، »نقشه راه بازار مسکن 1400« را پیش از 
شــروع به کار رســمی دولت دوازدهم، ترسیم و به مجری اصلی ارائه کند. 
»نقشه راه بازار مسکن 1400« حاوی دو مشخصه کلیدی شامل »رویکرد 
واقع بینانه به جامعه تقاضا« و »منع مداخله دولت در نظام عرضه« است.
وزیر راه و شهرســازی چندی پیش، با حضور در نشســت مشترک مدیران 
و کارشناســان بخش مســکن و مســووالن بانک عامل این بخش، در 

دو رویکرد برای 

خروج از ركود

نقشه 

راه مسکن

 تا 1400
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تشــریح ســاختار و خطوط اصلی »نقشــه راه بازار مسکن 1400« اعالم 
کرد: »بحث های گسترده ای در بازار مسکن و محافل کارشناسی مرتبط،  
درباره چگونگی خروج کامل از رکود مســکن آغاز شــده و برخی هم در 
این میان، بدون توجه به عقبه بازار و ارزیابی از شــرایط گذشــته، تصور 
می کنند می شــود به روال قبل، با مداخالتی از جنس مســکن مهر و حتی 
مدل های تامین مسکن دهه 60 و 70 )توسعه شهرهای جدید(، رونق در 

بازار مسکن ایجاد کرد.«
عباس آخوندی هدف مدنظر دولت برای جهت بخشی به بازار مسکن طی 
4 سال پیش رو را »توانمندسازی سه دسته تقاضای مسکن« معرفی کرد. 
جزئیات نقشــه راه بازار مســکن 1400 حاکی اســت: سیاست گذار بخش 

مســکن و بانک عامل این بخش، مصمم هســتند »نیمه ناتمام« بســته 
مالی رونق مســکن که از اوایل ســال 93 در بازار به اجرا درآمد را در این 

دوره تکمیل کنند.
ایــن ماموریت قرار اســت از ســوی نظام بانکــی و در قالب طرح »اقدام 
ســریع بــرای رفع دو نقص عمده از فرآیند کنونــی تامین مالی تقاضای 
مصرفی مســکن« در بازار پیاده ســازی شــود. طی حداقل دو سال اخیر، 
فرآیند تامین مالی تقاضای مصرفی مســکن از طریق »افزایش ســقف 
تسهیالت خرید« و »کاهش نرخ سود وام صندوق پس انداز مسکن«، از 
شرایط الزم برای پوشش بخشی از نیاز متقاضیان مصرفی برخوردار شد، 
اما دو گام دیگر برای تکمیل و تطبیق فرآیند وام دهی با شرایط اقتصادی 
متقاضیان،  باقی مانده اســت. در نقشــه راه بازار مسکن 1400، تاکید شده 
اســت: نظام بانکی برای توانمندســازی سه دسته تقاضای مسکن شامل 
حاشیه نشــین ها،  ســاکنان بافت فرسوده و زوج های جوان، باید به کمک 
دو ابزار تنظیم کننده تســهیالت خرید مســکن، سبد فعلی وام خرید را به 
ســبد »تســهیالت در اســتطاعت متقاضیان هدف« تبدیل کند. با این دو 
ابزار، »طول ســپرده گذاری در صندوق پس انداز مســکن« و »طول دوره 
بازپرداخت تســهیالت« به گونه ای می تواند تنظیم  شود که جذابیت اولیه 
امــا ناکافی تســهیالت فعلی ، برای خانوارهــای مصرفی متقاضی خرید 

مسکن، تکمیل شود.
آنچه باعث شده »توانمندسازی مالی سه دسته تقاضای مسکن« در اولویت 
قرار بگیرد و نقشــه راه آتی بازار،  از مســیر »تمرکز دوباره بر عرضه انبوه 
مســکن فاقد متقاضی موثر« جدا شــود، به جمع بندی سیاست گذار بخش 
مسکن درباره »ویژگی فعلی جامعه تقاضا ناشی از دگرگونی جمعیتی« و 
همچنین »تبعات اضافه عرضه از نوع لوکس یا خارج شهرها« برمی  گردد. 
در حال حاضر نرخ رشــد ســاالنه جمعیت در کشــور به پایین ترین حد در 
مقایســه با 5/ 3 دهه اخیر رســیده اســت. طبق اعالم مرکز آمار، جمعیت 
ایران در 5 ســال گذشــته،  ســاالنه به طور میانگین، 24/ 1 درصد افزایش 

یافته در حالی که این میزان رشــد در دهه 60 معادل 4 درصد بود.
هم اکنون در 12 اســتان کشــور،  نرخ رشــد جمعیت به زیر یک درصد در 
ســال، کاهش پیدا کرده و طبق اعالم شــورای عالی شهرسازی، در خیلی 
از شــهرهای کشــور که به مرحله بازنگری طرح جامع شهری رسیده اند، 
مطالعات نشــان می دهد، ظرفیت جمعیت پذیری تعریف شــده برای آنها 
در 10 ســال گذشــته، تکمیل نشده اســت. در تهران نیز کل جمعیت این 
کالن شــهر طی 5 ســال گذشــته، کمتر از 500 هزار نفر افزایش پیدا کرد 

و از 3/ 8 میلیون به حدود 7/ 8 میلیون نفر رســید.
در کنار این واقعیت جمعیتی که به معنای »عبور بازار مسکن از دوره اوج 
تقاضا ناشــی از فروکش کردن روند رو به رشــد جمعیت« است، عملکرد 
نظام عرضه مســکن طی 10 ســال اخیر نیز مشــخص می کند: ساخت و 
ســازهای انبوه ســال های قبل از رکود اخیر، باعث شــده در حال حاضر 6 
میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در کشور، در گروه »عرضه ناکارآمد« 
طبقه بندی شــود که در قالب مســکن مهر، خانه های خالی و خانه های 
 دوم، احداث شــده اند اما فاقد ارتباط موثر با تقاضای مصرفی هســتند.

نقشــه راه »خروج کامل« بازار ملک از رکود تشــریح 
شــد. نقشه راه بازار مسکن ۱۴00، با هدف جلوگیری 
از تشدید واگرایی بین عرضه و تقاضا،  یکسری »خطوط 
قرمز« دارد که برای منع مداخله گسترده دولت در ساخت 
انبوه و مهار ساخت وسازهای سوداگرانه، ترسیم شده 
اســت. در این نقشــه، طرح »توانمندسازی مالی سه 
دسته تقاضای مصرفی« پیش بینی شده است. ساکنان 
بافت فرسوده، حاشیه نشین ها و خانه اولی ها، »کانون« 
هر نوع حمایت مالی تعیین شده اند تا تسهیالت بانکی 
خرید و ساخت مسکن طی ۴ سال آینده با اولویت این 

سه دسته تقاضا پرداخت شود.
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  2/ 2 میلیون واحد مســکونی مهر، 6/ 2 واحد مســکونی خالی از ســکنه و
 1/ 2 میلیون واحد مسکونی دوم افراد، امالکی هستند که بخشی از آنها در 
قالب عرضه انبوه با مداخله دولت )مسکن مهر( و بخشی دیگر، با ساخت و 
سازهای سوداگرانه ساخته شدند اما در تامین نیاز مسکن، موفق نبوده اند.

در مقابل این حجم واحد مسکونی ناکارآمد، 20 میلیون نفر »بدمسکن« 
در قالب حاشیه نشــین و ســاکن بافت فرســوده در قالب 6 میلیون خانوار، 
به عنوان بخشــی از تقاضای واقعی وجود دارد که نیاز آنها از طریق 9/ 6 
میلیون عرضه ناکارآمد ســال های گذشته، تامین نشده است. عرضه های 
ناکارآمد موجود در بازار مســکن، نه تنها معادل کل خانوارهای بدمســکن 
هستند که معادل 28 درصد کل خانوارهای موجود کشور برآورد می  شود.

وزیر راه و شهرســازی، با ایراد به تلقی عده ای از بازار مســکن کنونی که 
تقاضا در آن را قابل پاسخگویی با مدل های دو دهه پیش می دانند، معتقد 
است: ادامه مسیر گذشته به شکل توسعه ظرفیت جمعیتی شهرهای جدید 
یا ســاخت و سازهای شبیه مســکن مهر و همچنین رفتارهای سوداگرانه 
در بازار ساخت و ساز به شکل عرضه خانه های لوکس، می  تواند واگرایی 
در مســیر عرضه و تقاضای مســکن را شــدیدتر کند. سیاست گذار بخش 
مســکن با این اســتدالل، ضمن تاکید بر ضرورت درک روشــن از جنس 
کنونی تقاضای مسکن، به گونه ای نقشه راه بازار مسکن 1400 را ترسیم 
کــرده که اقدامات مالی 4 ســال آینــده در این بخش، به تالقی عرضه و 

تقاضا منجر شود.
»نقشــه راه بازار مســکن 1400«، با این مقدمه که »رشــد توام جمعیت 
خانوارهای بدمســکن و عرضه بدون مصرف طی ســال های گذشته، به 
معنای شکســت سیاســت تمرکز صرف بر عرضه انبوه اســت«، اجرای 
طرح توانمندســازی مالی ســه دسته تقاضای مسکن شامل »11 میلیون 
نفر حاشیه نشــین اطراف شــهرها، 9 میلیون نفر ساکن بافت های فرسوده 
درون شــهرها و همچنین زوج های جوان« را در دســتور کار قرار می دهد.

دو گشــایش مالی در پیش است
وزیر راه و شهرســازی در قالب نقشــه راه بازار مســکن 1400، از مدیران 
بانک عامل بخش مسکن خواست، با استفاده از دو ابزار تحت اختیار نظام 
بانکی، ســبد فعلی تســهیالت خرید مسکن به خصوص برای خانه اولی ها 
را به قالب »وام های در استطاعت کامل« تبدیل کنند. مطابق این نقشه، 
همه منابع و اعتبارات بخش مســکن طی 4 ســال آینده،  باید در کانون 
تقاضای مســکن که از ســه دســته تقاضای مصرفی تشکیل شده است، 
صرف شــود  طوری که بخشــی از منابع در قالب تسهیالت خرید و بخشی 
دیگر در قالب عرضه هدفمند مختص همین ســه طیف تقاضا )نوســازی 

بافت های فرسوده(، تخصیص پیدا کند.
آخوندی با بیان اینکه، راه بی حاشــیه برای رونق بخش مســکن، از مسیر 
توانمندســازی مالی تقاضای مصرفی مســکن عبور می کند، خواســتار 
بازنگــری و بازتنظیم »فرمول ســپرده گذاری در صندوق های پس انداز 
مســکن« شــد. آنچه وزیر راه و شهرســازی به دنبال تحقق آن برای 4 
سال آینده است، نشان می دهد: عزم مشترک در مجموعه مدیران بخش 
مسکن و مالی مسکن برای تکمیل »نیمه ناتمام« نظام تامین مالی مسکن 

به وجود آمده است که بر مبنای آن می توان انتظار داشت دو گشایش طی 
ماه های آینده در فرآیند وام دهی به خانه اولی ها رخ می دهد. در حال حاضر، 
پرارزش ترین تســهیالت خرید مســکن  به لحاظ سقف ریالی- اگر چه دو 
مزیــت عمده برای خانه اولی ها دارد اما همین نوع تســهیالت، دارای دو 
اشــکال است که اگر رفع شــود، مسیر دستیابی به رونق غیرتورمی کوتاه 

می شود.
تســهیالت صندوق پس انداز مســکن یکم که هم برای خرید و 
هم برای ســاخت، به خانه اولی ها تعلق می گیرد، در تهران تا 
160 میلیون تومان، مشــروط به یک سال سپرده گذاری 
پرداخت می شــود. نرخ ســود این تســهیالت، 8 تا 
5/ 9 درصــد اســت که این دو ویژگی شــامل 
»ســقف و سود«، باعث اســتقبال چشمگیر 
متقاضیــان مصرفــی از ورود به صندوق و 
ســپرده گذاری در آن شده است. طی دو 
ســال اخیر، 30 درصد بیشــتر از ظرفیت 
پیش بینی شده برای ثبت نام در صندوق یکم، 
ســپرده گذاری از طرف خانه اولی ها در این 
صندوق انجام شــده است که این نشان 
از جذابیت اولیه این تســهیالت دارد. 
امــا در مقابــل، رونــد وام دهی به 
ثبت نام کننده ها که براســاس 
طول معین ســپرده گذاری 
تعیین می شــود، نشان 
فرمول  می دهــد 

نیازمنــد  ســپرده گذاری، 
اصالح اســت. متوســط موجودی 

ســپرده گذاران در صنــدوق یکم نشــان 
می دهــد:  به دلیل ناتوانی مالی متقاضیان در تامین 

کف الزم برای سپرده گذاری برای رعایت ضوابط »پرداخت 
تســهیالت یک برابر موجودی در هر 6 ماه«، عمال طول دوره انتظار 

بــرای دریافــت وام 160 میلیونی به جای یک ســال، به 18 ماه افزایش 
پیدا کرده است.

یک پیشــنهاد در مقطع فعلی برای ساده ســازی مسیر، تبدیل فرمول »هر 
6 ماه یک برابر موجودی« به »هر 4 تا 5 ماه یک برابر موجودی« اســت 
به این معنا که در ازای مبلغ ســپرده گذاری اولیه، بعد از یک ســال، معادل 
ســه برابر آن، تســهیالت پرداخت شود. تغییر این فرمول، می تواند کمبود 
آورده نقــدی خانه اولی هــا در صندوق پس انداز یکم را جبران کند. عالوه 
بر این چالش، »کوتاه بودن طول دوره بازپرداخت« در مقایســه با طول 
متعارف بازپرداخت تسهیالت خرید مسکن در کشورهای مختلف، باعث 
شده این تسهیالت و همچنین سایر تسهیالت خرید مسکن شبکه بانکی 
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از جمله وام اوراق، برای گروهی از متقاضیان، به لحاظ »مبلغ قســط«، 
در اســتطاعت نباشــد و در نتیجه، متقاضیان مصرفی،  با وجود نیازشان به 
تسهیالت موجود، به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط ماهانه، از دریافت آن 
منصرف شوند. وام 160 میلیونی صندوق یکم، در حاضر با دوره بازپرداخت 
12 ســاله، پرداخت می شــود که مبلغ قسط آن به روش بازپرداخت ساده، 

حدود 7/ 1 میلیون تومان در ماه اســت.
در صورت به کارگیری ابزار تنظیم طول بازپرداخت از سوی نظام بانکی و 
افزایش طول بازپرداخت این تسهیالت به 20 سال، مبلغ قسط وام 160 
میلیون تومانی با 23 درصد کاهش، به یک میلیون و 340 هزار تومان تنزل 
پیدا می کند که این میزان کاهش، با لحاظ شــرایط اقتصادی خانه اولی ها 
)زوج هــای جوان(، می تواند دامنه پوشــش جامعــه تقاضای مصرفی را 
گســترش دهد. البته گروهی از کارشناســان مســکن، 
افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیالت 
خرید مســکن را به معنای افزایش 

مبلغ ســود 
پرداخت  قابــل 

وام گیرنــده  توســط 
می دانند و معتقدند، این 

اقــدام با اســتقبال تقاضا 
مواجه نمی شــود. بررسی ها 

نشــان می دهد: در حال حاضر، 
سود پرداختی از سوی خانه اولی های 

دریافت کننــده وام 160 میلیونی 
بــا طــول بازپرداخــت 12 

 89 رقمی معــادل  ســاله، 
میلیــون تومان اســت که 
اگــر طــول بازپرداخت به 
20 ســال افزایش یابد، سود 
بازپرداختــی، معادل اصل وام 
خواهد شد و به 161 میلیون تومان 

می رسد.
وزیــر راه و شهرســازی در این 
میان، تاکید کرده اســت: مسیر 
پرداخــت تســهیالت خریــد 
مسکن می تواند با افزایش طول 

دوره بازپرداخت به 20 تا 25 سال،  
شــبیه خیلی از کشورهای پیشرفته، 

برای خانه اولی ها و تقاضای مصرفی، ســاده 
و قابل استفاده شود. فعاالن بانکی برای ایجاد این دو 

گشایش، بر تامین منابع مکمل برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق 
پس انداز مســکن تاکید می کنند. وزیر راه و شهرســازی دو روز پیش،  در 
تکمیل راهکار اجرای طرح »توانمندسازی مالی متقاضیان هدف از طریق 
بازتنظیــم دو فاکتور وام دهی« اعالم کرد: افزایش ســرمایه بانک عامل 
بخش مســکن از 3300 میلیارد تومان به 8300 میلیارد تومان در اوایل 
امســال و همچنین اجرای فاز دوم آن در آینده نزدیک برای افزایش پیدا 
کردن به 13 هزار و 300 میلیارد تومان، می تواند قدرت وام دهی به بخش 

مسکن را افزایش دهد.
بازیافت خط اعتباری مسکن مهر

وزیر راه وشهرسازی عصر دوشنبه در جمع مدیران بخش مسکن همزمان 
با رونمایی از ســند راهبردی تامین مالی مســکن تا ســال 1400، با اشاره 
بــه اینکه مــدل فعلی مبتنی بر »رژیم پس انــداز« بهترین راهکار برای 
توانمندســازی جامعه تقاضا اســت، گفت: الزم است همزمان با ادامه این 
مدل، با استفاده از دو ابزار »کاهش طول دوره سپرده گذاری« و »افزایش 
مدت زمان بازپرداخت تســهیالت«، تامین مالی در حوزه مســکن به نفع 

توانمندســازی سه طیف اصلی متقاضی تسهیل شود.
عبــاس آخوندی، متقاضیان خانه اولی، ســاکنان بافت های فرســوده و 
سکونتگاه های غیررسمی را طیف های اصلی متقاضی مسکن اعالم کرد 
که الزم اســت شــرایط دریافت تسهیالت و تامین مالی مسکن برای آنها 
تســهیل شــود. مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز یک درخواست 
راهبردی به منظور تقویت منابع بانک مطرح کرد. محمدهاشم بت شکن 
گفت: در صورت فراهم شدن »امکان تبدیل خط اعتباری 40 هزار میلیارد 
تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن« ظرفیت پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.هم اکنون ماهانه حدود 
300 میلیارد تومان از محل پرداخت اقساط تسهیالت دارندگان واحدهای 
مسکونی مهر به بانک مسکن واریز می شود که این منابع فعال به مدت 10 
سال استمهال شده؛ اما بعد از آن باید کل خط اعتباری در طول 10 سال 
توســط بانک مســکن به بانک مرکزی بازگردانده شود. این درحالی است 
که مدیر عامل بانک عامل بخش مســکن دیروز از وزیر راه وشهرســازی 
درخواســت کرد به منظور افزایش توانمندی بانک برای تســهیل شرایط 
پرداخت تســهیالت به متقاضیان، خط اعتباری 40 هزار میلیارد تومانی 
به سرمایه بانک تبدیل شود. بعد از افزایش 5 هزار میلیارد تومانی سرمایه 
بانک مســکن در اوایل امســال، مدیران بانکی اعالم کردند این افزایش 
ســرمایه از آنجا که ناشــی از تســویه بدهی بانک مسکن با بانک مرکزی 
اســت عمال منابع نقدی به بانک تزریق نکرده اســت. این در حالی اســت 
که در صورت تبدیل خط اعتباری 40 هزار میلیاردی مسکن مهر، افزایش 
ســرمایه به صورت نقدی و نه به شــکل کاغذی اتفاق خواهد افتاد و بانک 
عامل بخش مسکن به منابع تازه و قدرتمندی به منظور افزایش ظرفیت 
و توان تســهیالت دهی به متقاضیان و همچنین تســهیل شــرایط 
پرداخت وام، دسترســی خواهد داشــت. هر واحد افزایش 
ســرمایه بانک قدرت تسهیالت دهی در بخش 
مسکن را تا 5 واحد افزایش می دهد.
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تحقیقات میدانی حاکی اســت گروهی از ســازنده ها در مناطقی از تهران، به دلیل ابهام درباره نتیجه ریالی فرمول جدید مالیات، از ادامه 
فروش انصراف داده اند� بررســی ها نشــان می دهد تغییر مبنای محاســبه »مالیات بر اولین فروش آپارتمان نوساز«، دو اثر »روانی« و 
»واقعی« بر بازار مســکن دارد که اولی، به شــکل کوتاه مدت اســت و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی ظاهر می شــود� واکنش فعلی، اثر 

اولیه ارزیابی می شــود که توان تغییر قیمت  فروش را ندارد�
فرمول جدید مالیات بر ســاخت و فروش آپارتمان، پیش از عملیاتی شــدن در بازار »ســاخت و ساز«، جو روانی بازار »معامالت ملک« را 
تحت تاثیر قرار داد� تحقیقات میدانی از آخرین وضعیت بازار مسکن و ردیابی نوع واکنش  فعاالن ملکی به پایه جدید مالیات بر ساخت 
حاکی است:  در برخی مناطق تهران، سازنده ها با اعالم انصراف موقتی از فروش، فایل های خود را از بازار عرضه خارج کرده اند و یک 

گــروه دیگر نیز برای فروش، قصد تعلل دارد�

معامالت تابستانی از تاثیر تعرفه تازه مالیاتی در امان می مانند؟

آثار »روانی« و »واقعی« 
مالیات جدید بر بازار مسکن
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واسطه های بازار ملک، »منشأ تغییر ناگهانی« رفتار فروشنده های نوساز 
طــی دو هفتــه اخیر را مصوبه ماه گذشــته هیات دولت درخصوص تغییر 
پایه محاســبه نرخ مالیات بر ســاخت و اولین فروش واحدهای مسکونی 
عنوان می کنند، به طوری که افزایش قابل توجه مبلغ این نوع مالیات، اثر 
مستقیم و آنی بر فرآیند فعالیت سازنده ها در بازار معامالت ملک گذاشته 
اســت. ماه گذشــته، با تصویب یک آیین نامه مربوط به ماده ای از قانون 
اصالحی مالیات های مســتقیم در هیات دولت، پایه محاســبه مالیات بر 
ســاخت و فروش مســکن، از »قیمت منطقه ای ملک« به »درآمد حاصل 
از ســاخت و فروش ســاختمان« تغییر پیدا کرد که بر اســاس این تغییر، از 
امسال سازنده های حقوقی )شرکت های ساختمانی(، معادل 25 درصد و 
ســازنده های حقیقی )بســاز و بفروش ها( نیز معادل 15 تا 25 درصد سود 

فروش، مشــمول پرداخت این نوع مالیات می شوند.
هر چند مبلغ ریالی فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن نسبت به فرمول 
قدیم، چند برابر شــده و به عنوان نمونه برای یک آپارتمان 400 میلیون 
تومانی -با احتساب میانگین سود سازنده ها در شرایط فعلی- مبلغ آن از 
حداکثــر 500 هــزار تومان به حدود 16 تا 17 میلیون تومان افزایش یافته 
است، اما »ابهام فعاالن ساختمانی« نسبت به تاثیر واقعی و دقیق مالیات 
جدید بر هزینه های ســاخت و ســاز از یکسو و شیوع برخی جوسازی ها با 

هدف سوءاســتفاده از این فرمول برای تحریک قیمت مســکن از ســوی 
دیگر، سبب شده در حال حاضر »جو روانی« بازار معامالت ملک، زودتر 
از اثرپذیری بازار اصلی–بازار ســاخت و ســاز- تحت الشعاع فرمول جدید 
مالیات بر ســاخت قرار بگیرد. بررســی  در این باره نشان می دهد: فرمول 
جدید مالیات بر ســاخت و فروش مســکن، دو اثر »روانی« و »واقعی« 
در بــازار معامــالت ملک به همراه دارد که اولی، مقطعی و زودگذر بوده و 
دومی بــا تاخیــر حداقل یک فصلی از زمان تصویب، به صورت تدریجی و 
پایدار، بروز خواهد کرد. این دو اثر، متفاوت از تاثیرپذیری بازار ســاخت و 

ساز و سرمایه گذاری های ساختمانی است.
واکنش ماه های اخیر بازار معامالت ملک را می توان اثر »روانی« فرمول 
جدید مالیاتی عنوان کرد که بدون تاثیرگذاری بر قیمت مسکن، صرفا بر 
جو بازار –رفتار ســمت عرضه یا همان فروشــنده های نوساز- حاکم شده 
اســت. کارشناســان بازار مسکن معتقدند، اثر روانی مالیات، به زودی و بعد 
از پذیرش شــرایط جدید از ســوی فعاالن ســاختمانی، خنثی خواهد شد. 
در ایــن میان، اگر چه واســطه های بــازار، احتمال انتقال کامل بار مالیات 
جدیــد بر »قیمت پیشــنهادی« در فایل هــای جدید را مطرح می کنند اما 
تحلیل های واقعی به دو دلیل، فرضیه دالالن را رد می کند. اثر »واقعی« 
مالیات جدید، دســت کم از نیمه دوم امســال، ابتدا در بازار ســاخت و ساز 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره 18 / خردادماه 181396

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

ظاهر می شــود و همزمان در صحنه فروش »نوساز«ها بروز پیدا می کند.
ساختار این اثرگذاری که واکنش نوع دوم بازار معامالت مسکن به مالیات 

جدید خواهد بود، حاوی ســه مشخصه است.
از آنجا که مبنای اعمال فرمول جدید مالیات، ســاخت و ســازهای دارای 
پروانه از تاریخ ابتدای سال 95 به بعد تعیین شده است، با احتساب میانگین 
طول زمان ســاخت و ســاز در دوره رکود مسکن که معموال 18 ماه برآورد 
می شود، عمال سری اول نوسازهای مشمول مالیات 15 تا 25 درصدی، از 
نیمه دوم سال 96 وارد بازار فروش می شود. ترتیب زمانی شروع عملیات 
مالیات ســتانی با نرخ جدید از اولین فروش نوســازها، مشخص می کند: در 
فصل اصلی نقل و انتقاالت که هم اکنون بازار ملک در آن قرار دارد، بار 
اضافی از محل مالیات بر ساخت، متوجه قیمت فروش آپارتمان ها نخواهد 

شــد. این، مشخصه اول اثرگذاری واقعی مالیات جدید است.
دومیــن مشــخصه اثرگذاری واقعی مالیات جدید، به »ســهم مالیات از 
قیمت فروش« برمی گردد. فرمول جدید به معنای آن است که سازنده ها 
باید معادل یک چهارم از عایدی حاصل از فروش آپارتمان های نوســاز- 
مابه التفاوت قیمت فروش و هزینه ساخت، بدون احتساب قیمت زمین- را 
بابت مالیات به دولت بپردازند. متوســط عایدی فروش آپارتمان در بازار 
فعلی )با لحاظ شــرایط رکودی، ســطح قیمت میانگین فروش و متوسط 
هزینه ســاخت در مناطق مختلف شــهر(، طبق اعالم سازنده های پرکار، 

بین 17 تا 20 درصد تخمین زده می شــود.
به این ترتیب، ســهم مبلغ مالیات بر ســاخت و فروش مســکن، از قیمت 
فروش، براســاس فرمول جدید بین 3 تا 5 درصد خواهد بود. این نســبت، 
در مقایســه با مبلغ ناچیز فرمول قدیم، قطعا قابل توجه و افزایش یکباره 
محسوب می شود اما ابعاد آن با جو روانی شکل گرفته در بازار ناهمخوانی 
دارد. جو موجود در بازار معامالت، تصور بزرگنمایی شــده از رقم واقعی 

مالیات بر ســاخت و فروش مسکن دارد.
مشــخصه ســوم اثر واقعی مالیات جدید، مقطع زمانی اجرای آن اســت. 
شــرایط شــبه رکودی حاکم بر بازار مسکن–دوره گذار از رکود به رونق در 
معامالت- مانع از »انتقال کامل هزینه« فرمول جدید مالیات بر ساخت، 
به قیمت فروش آپارتمان ها می شــود. در شــرایط فعلی، ســمت تقاضای 
مصرفی، توان پذیرش افزایش محســوس قیمت را ندارد. در این شــرایط، 
بــار 3 تــا 5 درصدی ناشــی از مالیات جدید بــر قیمت فروش، به صورت 
متعادل بین ســازنده و خریدار واحد نوســاز، توزیع خواهد شــد و احتمال 
افزایــش قیمت مســکن از این محل کاهــش می یابد. اما در زمان رونق 
معامالت مســکن که معموال با نوســان افزایشــی قیمت همراه است، به 
دلیل رشد تقاضای موثر و حاضر در بازار خرید، شرایط نسبی برای انتقال 
بار مالیات به قیمت فروش فراهم می شــود و اثر مســتقیم آن بر تحریک 

قیمت، بیشتر خواهد شد.
بنابرایــن در شــرایط کنونــی، فرضیه افزایش تابســتانی قیمت فروش 
مســکن از محل مالیات جدید به دو دلیل »در امان بودن نوســازهای یک 
فصل آتی از پرداخت مالیات جدید« و همچنین »تقســیم بار مالیاتی بین 
فروشنده و خریدار در دوره فعلی«، قابلیت تحقق ندارد. فارغ از تاثیرپذیری 

بازار معامالت ملک از مالیات جدید، غالب ســازنده ها، این مالیات را در 
شــرایط فعلی که دوره آواربرداری از رکود ســاخت و ســاز و احیای نبض 
سرمایه گذاری ساختمانی محسوب می شود، به زیان رونق بخش مسکن 
می دانند. کارشناســان در این مقطع، پیشنهاد تجدید نظر بر قسمت هایی 
از فرمول جدید مالیات بر ساخت را با هدف طراحی یکسری مشوق ها در 

نرخ، برای ســاخت و سازهای مصرفی مطرح می کنند.
اثر روانی از 5 جهت

بررسی  وضعیت فعلی بازار معامالت مسکن در شهر تهران نشان می دهد 
هم اکنون اثر روانی تصویب فرمول جدید مالیات بر ساخت و اولین فروش 
واحدهای مسکونی نوساز، حداقل از پنج زاویه عمده رفتار بازار مسکن را 
تحت تاثیر قرار داده اســت که عمده این تغییرات »آنی« و برخی دارای 
اثر »میان مدت« برای بازار مســکن خواهد بود. اولین اثر روانی تصویب 
فرمول جدید مالیات بر ســاخت و فروش مســکن، به »خروج بخشــی از 
فایل های فروش آپارتمان های نوساز« از میان فهرست فایل های فروش 
مسکن، در برخی مناطق شهر تهران طی دو هفته گذشته برمی گردد؛ آن 
طور که واسطه های معامالت مسکن در برخی مناطق پایتخت می گویند 
پس از انتشار خبر به روز رسانی فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن، 
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برخی از آنها که واحدهای نوســاز و کلید نخورده خود را برای فروش به 
بازار مسکن عرضه کرده بودند، در یک تصمیم آنی، تعدادی از واحدهای 

نوســاز فایل شده را از لیست فروش بنگاه ها خارج کرده اند.
بررســی ها حاکی اســت هر چند برخی از ســازندگان هنوز ایده مشخصی 
درباره »زمان« و »شرایط« جدید »عرضه مجدد« فایل هایی که به صورت 
ناگهانی از بازار فروش مســکن خارج کرده اند، ندارند اما به نظر می رســد 
این ســازندگان متناســب با منطقه محل فعالیت خــود، وضعیت مالی و 
چشــم انداز سرمایه گذاری های جدید ســاختمانی، تصمیم دارند تا زمان 
مشــخص شــدن چگونگی تاثیر آن بر افزایش هزینه های ساخت و  ساز، از 
عرضــه ایــن واحدها به بازار فروش خودداری کنند؛ با این نیت که بتوانند 
تصمیم گیری مطمئن تری برای قیمت  گذاری جدید داشــته باشــند و در 

صورت وجود کشــش در بازار، قیمت های پیشنهادی را تغییر دهند.
دومین پیش لرزه فرمول جدید مالیاتی، به مناطق پرساخت بر می گردد؛ به 
این معنا که هم اکنون بیشترین اثر آنی و روانی مصوبه جدید مالیاتی، خود 
را در بازار معامالت امالک مناطق مصرفی نشــان داده اســت؛ تحقیقات 
میدانی صورت گرفته از بازار مســکن مناطق مختلف شــهر تهران نشان 
می دهد آن دســته از فایل های فروش آپارتمان نوســاز و کلید نخورده که 

طی روزهای اخیر و به دنبال مصوبه جدید مالیاتی از بنگاه ها خارج شده اند 
در مناطق پرســاخت  و پر فروش شــهر تهران تمرکز دارند. از طرفی رکود 
نسبی در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت در 
مناطق شمالی پایتخت موجب شده فعال هیچ گونه ظرفیتی برای افزایش 
قیمــت تحت تاثیــر تصویب فرمول جدید مالیاتی یا هر عامل دیگری در 
این مناطق وجود نداشته باشد و کماکان سازندگان مناطق شمالی اصرار 

دارند هر چه زودتر این واحدها را به فروش برســانند.
از سوی دیگر، با توجه به شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها 
در مناطق جنوبی پایتخت، در این مناطق نیز اساسا ظرفیتی برای افزایش 
قیمت وجود ندارد؛ چرا که در شرایط فعلی نیز خانوارهای ساکن و متقاضی 
خرید مســکن در این مناطق با مشــکل تامین مالی برای خرید مســکن 
مواجهند؛ عمده این خانوارها همچنین به دلیل ســطح درآمدی بســیار 
پایین قادر به دریافت تســهیالت بانکی و پرداخت اقســاط نیز نیستند و از 
این جهت کوچک ترین نوســان قیمتی در شــرایط فعلی می تواند منجر به 
خروج بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن در این مناطق شود. 
ســازنده ها با اطالع از این وضعیت، فعال تغییری در بازار از ناحیه مالیات 

جدید اعمال نکرده اند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران نیز با تایید اثر روانی دستورالعمل 
جدید مالیاتی بر بازار مســکن برخی مناطق پایتخت  اعالم کرد: هر چند 
دریافت مالیات از ساخت، خرید و فروش و سایر معامالت مسکن امری رایج 
و متداول و متناسب با الگوهای اقتصادی در سراسر دنیا محسوب می شود 
اما تصمیم به ایجاد تحول در نظام مالیاتی مســکن در ایران مالحظات 
خاص خود را می طلبد و باید چنین افزایشی به صورت تدریجی اتفاق بیفتد.
حسام عقبایی افزود: در حالی که بازار مسکن در شرایط فعلی در حال پشت 
ســر گذاشــتن یکی از طوالنی ترین دوره های رکود چه در بازار معامالت 
مســکن وچه در حوزه ســاخت و ســاز است اعمال سیاست های مالیاتی و 
تشــدید آن می تواند یکی از مهم ترین موانع در مســیر رونق بازار مسکن 
محســوب شــود. وی با بیان اینکه در شــرایط فعلی بازار مسکن بیش از 
هر دوره ای به تزریق مشــوق ها نیازمند است، خاطرنشان کرد:هم اکنون 
بازار مســکن نیازمند تزریق منابع اســت تا از این طریق هم ســمت تقاضا 
و هم طرف عرضه مســکن تقویت شــده و حرکت بازار مســکن در مسیر 

رونق تسریع شود.
عقبایی تاکید کرد: در چنین شــرایطی تشــدید سیاســت های مالیاتی نه 
تنها موجب کمک به رونق بازار مســکن نخواهد شــد، بلکه حتی موجب 
ایجاد درآمد بیشتر برای دولت نیز نخواهد شد؛ چراکه هزینه های رکود و 
کاهش حجم ســاخت  و ســاز در کشور به مراتب بیشتر از درآمدهایی است 
که قرار است از طریق افزایش مالیات بر درآمد سازندگان عاید دولت شود. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران افزایش مالیات از درآمد سازندگان 
را در دوره ای مفید اعالم کرد که بازار مسکن در معرض خطر سوداگری 
و سفته بازی قرار گرفته است این در حالی است که به اعتقاد وی تشدید 
سیاســت های مالیاتی در مقطع زمانی فعلی می تواند رونق سرمایه گذاری 

ســاختمانی بعد از ســه سال رکود را باز هم به تاخیر بیندازد.
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مطالعات یک تیم دانشــگاهی درباره »راز نوســانات قیمت مســکن در مناطق 22 گانه شــهر تهران« که با هدف معرفی »نقشــه راه 
ســرمایه گذاری کم ریســک و پرفایده برای فعاالن ســاختمانی« انجام شده است، نشان می دهد علت »نوسان متفاوت قیمت مسکن« 
و »اختالف نرخ بازدهی ســاخت و ســاز« در مناطق مختلف پایتخت، به »شــکل« اثرگذاری متغیرهای درونی و بیرونی بازار ملک بر این 

دو شــاخص در هر منطقه از شهر برمی گردد�
یک معما در بازار امالک شــهر تهران که تاکنون مورد ســوال هم ســرمایه گذاران ساختمانی و هم متقاضیان مسکن قرار داشته و اکنون 

نیز مطرح اســت، در جریان تحقیق برای »چگونگی دســتیابی به رونق متفاوت از دوره انحرافی گذشته«، پاسخ داده شد�

کروکی رونق در بازار مسکن کجاست

متغیرهای درونی و بیرونی 
بازار ملک
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مطالعات یک تیم دانشــگاهی درباره »راز نوســانات قیمت مســکن در 
مناطق 22 گانه شهر تهران« که با هدف معرفی »نقشه راه سرمایه گذاری 
کم ریســک و پرفایده برای فعاالن ســاختمانی« انجام شده است، نشان 
می دهد علت »نوســان متفاوت قیمت مسکن« و »اختالف نرخ بازدهی 
ســاخت و ســاز« در مناطق مختلف پایتخت، به »شــکل« اثرگذاری 
متغیرهای درونی و بیرونی بازار ملک بر این دو شــاخص در هر منطقه 

از شهر برمی گردد.
تاکنــون تحقیقــات متنوعی درباره مولفه های موثر بر قیمت مســکن از 
سوی گروه های مختلف دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی انجام شده 
امــا آنچــه مطالعه اخیر را از نگاه عوامل آن، »متفاوت« و »بدیع« کرده،  
رصد بازار مسکن تهران به صورت »منطقه به منطقه« به جای »بررسی 
کلی شــهر« اســت که سبب شــده از معمای »دامنه قابل توجه نرخ رشد 
قیمت مسکن در 22 منطقه و همچنین تفاوت آثار رکود-رونق در مناطق 

مختلف« رمزگشایی شود.
نتایج این مطالعه حاکی اســت: از بین انواع متغیرهای اثرگذار بر قیمت 
مســکن در تهران، »23 متغیر« به عنوان »گروه اصلی بازیگردان بازار 
ملک«، بیشــترین تاثیر را بر شــاخص های بازار مســکن وارد می کند. 
متغیرهای منتخب از بین انواع مولفه های درونی همچون »قیمت زمین، 
تغییــرات اجــاره بها و...« و همچنیــن 10 متغیر بیرونی از جمله »قیمت 
ارز، نرخ تورم، دستمزد، پس انداز خانوار، نرخ رشد جمعیت،  درآمد سرانه،  

حجم نقدینگی، حجم سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازدهی 
بازارهای رقیب« گزینش شــده به طوری که شــاخص انتخاب 23 متغیر، 

»بیشترین اثرگذاری نسبی« بوده است.
یافته های این مطالعه که توســط حســین فضلی زاده، مهدی روانشادنیا و 
حامد کاشانی انجام شده و جزئیات کامل آن در فصلنامه اقتصاد مسکن 
به چاپ رسیده است، مشخص می کند: دستیابی سرمایه گذاران ساختمانی 
و خریداران مسکن به اطالعات مربوط به »نحوه تاثیرپذیری بازار مسکن 
هر منطقه تهران از 23متغیر« می تواند تکلیف »سه ناشناخته بازار ملک« 

را روشن سازد.
فعاالن بازار ملک با شناســایی عملکرد بازیگردانان قیمت مســکن در 
مناطــق مختلــف، می توانند برآوردی قابل اتکا از آینده »تغییرات قیمت 
مسکن، بازدهی ساخت و ساز و زمان شکل گیری دوره های رکود و رونق« 
به عنوان ســه ناشــناخته بازار پیدا کنند و با تشــخیص و سنجش »زمان 
درست ورود به بازار، ماندن در بازار یا خروج از بازار«، ریسک فعالیت در 

این بازار را برای خود به کمترین حد ممکن کاهش دهند.
نتایج به دست آمده درباره نحوه اثرگذاری »23متغیر« که از روی داده های 
آماری مربوط به بازار مسکن و شاخص های اقتصادی سال های 70 تا 93 
بررسی شده است، نشان می دهد: مناطق مختلف تهران بر حسب شکل 
کار بازیگردانان بازار ملک، به ســه دســته »مناطق حداقلی«، »مناطق 
متوسط« و »مناطق لوکس« قابل طبقه بندی است به طوری که »سرعت 
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اثرگذاری و شدت اثرگذاری« هر یک از 23 متغیر در مناطق یک دسته با 
دسته دیگر متفاوت است و در عین حال، این تفاوت در بین مناطق داخل 

یک دسته نیز معنادار می تواند باشد.
»مناطــق حداقلی« دربرگیرنده محله هایی بــا آپارتمان های ارزان تر و 
خانوارهای با توان مالی کمتر از ســایر مناطق شــهر می شــود و شــامل 
مناطق 10 و 15 تا 19 اســت. در این مناطق، متوســط هزینه ســاخت 
مسکن مترمربعی 700هزار تومان و میانگین مساحت واحدها 50 تا 70 
مترمربع است.در »مناطق متوسط« که 10 منطقه شهر را شامل می شود 
متوسط هزینه ساخت متری حدود یک میلیون تومان و متوسط مساحت 
آپارتمان ها نیز 75 تا 100 مترمربع برآورد می شود که عمدتا محل سکونت 

دهک های میانی است.
در »مناطق لوکس« که 6 منطقه از جمله مناطق یک تا ســه را شــامل 
می شــود، ویژگی بازار مســکن بر »واحدهای بزرگ متراژ بیش از 100 
مترمربع و هزینه ساخت متری تا 5/ 1 میلیون تومان« خالصه می شود.

یافته هــای مطالعه صورت گرفته درباره تفاوت بازار مســکن در مناطق 
مختلف تهران حاکی است به دلیل ناهمگن بودن بازار ملک در پایتخت 
ناشی از اثرگذاری متفاوت 23 متغیر بر بازار، هزینه ساخت و ساز، قیمت 
مسکن و همچنین سرمایه اولیه مورد نیاز برای ساخت و ساز در هر منطقه 

با منطقه دیگر که حتی می تواند مجاور آن باشد، تفاوت اساسی دارد.
مهم ترین هدف در این تحقیق، ارائه کروکی »رونق پایدار ســاختمانی« 
به ســرمایه گذاران ســاختمانی برای جلوگیری از تکرار »رونق انحرافی 
ســال های 90 تا 92« اســت. در دوره قبلی رونق،  به دلیل ناشناخته بودن 
سه پارامتر در بازار ملک، مسیر غلط سرمایه گذاری های ساختمانی منجر 
به رشد شدید عرضه غیرمصرفی و فاقد تقاضای موثر در بازار مسکن شد 
و تبعات آن در رکود سال های 93 تا 95 به شکل افزایش خانه های خالی 

و لوکس در مناطق شمالی شهر شد.
در مقطع فعلی سرمایه گذاران ساختمانی با اطالع از »سرعت اثرگذاری« و 
»شدت اثرگذاری« هر یک از 23 متغیر بازیگردان قیمت مسکن در مناطق 
مختلف پایتخت، می توانند از طریق تشــخیص پتانســیل و ظرفیت بازار 
برای عرضه یا نبود اســتعداد کافی در منطقه برای عرضه، مکان مناســب 

برای سرمایه گذاری و ساخت و ساز را در شهر برای خود انتخاب کنند.
23 متغیر موثر بر قیمت مســکن، در ســه دســته »متغیرهای مرتبط با 
بازار مسکن، متغیرهای موثر بر سمت تقاضا و متغیرهای موثر بر سمت 

عرضه«،  تقسیم بندی شده است.
کروکی طراحی شــده از روی این 23 متغیر برای »رونق ســاختمانی در 
تهران« نه تنها برای ســازنده ها که برای سیاســت گذار بخش مسکن نیز 
قابل اســتفاده است. سیاست گذار با بررســی چگونگی رفتار متغیرهای 
اثرگــذار بر بازار مســکن مناطق مختلف تهــران، می تواند »نیاز مناطق 
مختلف شهر به محرک های سمت تقاضا و عرضه« را با اعمال انعطاف 
منطقه ای در ابزارها و سیاســت های مالی، تامین کند و از بروز شــوک در 

زمان رونق یا طوالنی شدن دوره رکود، جلوگیری کند.
تیم تحقیق در این مطالعه در نتایج خود تاکید کرده اســت: شناســایی 

رفتار منطقه ای 23 متغیر اثرگذار بر بازار مسکن شهر تهران، از سه زاویه 
قابل اهمیت اســت. بازار مســکن در همه دوره های گذشته به خصوص 
از ابتدای دهه 70 تا کنون که 4 ســیکل کامل رکود-رونق را پشت ســر 
گذاشته، یکی از مقاصد اصلی سرمایه گذاران بوده و در حوزه مصرفی نیز 
با ارزش ترین دارایی خانوارها و در عین حال گران ترین خرید طول عمر 
افراد محسوب می شود. این بازار از منظر اثرگذاری بخش مسکن به عنوان 
بخش پیشرو در رشد اقتصادی نیز قابل اهمیت است. زاویه سوم نیز که 
به نوعی در تعیین جهت دو زاویه اول موثر اســت،  به وضعیت حســاس 
بازار مســکن کنونی و ضرورت مرزبندی بین شــکل رونق قبلی و شکل 
رونق مورد انتظار در سال جاری، مربوط می شود. در این دوره،  عرضه در 
بازار مســکن تهران باید به شــکلی اتفاق بیفتد که از یکســو نیاز مصرفی 
انباشــته و بالقوه، جامعه هدف ســرمایه گذاران قرار بگیرد و از سوی دیگر 
احتمال ورود عرضه های جدید به بازار خانه های خالی،  به صفر میل کند.

نتایج مطالعه در این بخش از تحقیق نشــان می دهد: در شــرایط فعلی، 
وضعیت و رفتار »23 متغیر« اثرگذار بر بازار ملک به گونه ای اســت که 
محله های واقع در »مناطق حداقلی« و »مناطق متوســط« شــهر تهران 
می تواند در اولویت سرمایه گذاری های ساختمانی توسط سرمایه گذاران 
قرار بگیرد. در این 16 منطقه، افت نرخ بازدهی سرمایه گذاری به مراتب 
کمتر از سایر مناطق در دوره رکود است، ضمن آنکه با توجه تمرکز تقاضای 
مصرفی و ســطح قیمت آپارتمان ها در این مناطق نســبت به 6 منطقه 
لوکس و همچنین با لحاظ جهت گیری تسهیالت بانکی ارزان قیمت برای 
ســاخت و خرید در تهران به ســمت مناطق حداقلی و متوسط، مشخص 
می شــود: ســرعت و توانایی بازگشت به رونق مسکن در این 16 منطقه 

بیش از مناطق یک،  2، 3،  5،  6 و 22 است.
نحوه اثرگذاری »23 متغیر« بر قیمت مســکن و نرخ بازدهی ســاختمانی 
در »منطقه یک« شهر تهران به عنوان نماینده »مناطق لوکس« پایتخت 
نشان می دهد از بین بازیگردانان اصلی بازار ملک، 4 متغیر »قیمت زمین، 
قیمت مصالح ســاختمانی، تســهیالت مسکن و نرخ تورم«، زودتر از 19 
متغیــر منتخــب دیگر، بر قیمت  مســکن تاثیر می گذارد. اثر این متغیرها 
حداکثر یک فصل پس از تغییر در کمیت، بر قیمت مسکن، قابل ردیابی 
می شــود. ســایر متغیرها،  با تاخیر زمانی 2 تا 10 فصلی، بر قیمت مسکن 
اثرگذار می شوند. به بیان دیگر سرعت اثرگذاری 19 متغیر دیگر، کمتر از 
4 متغیر دارای اثرگذاری آنی است.در منطقه یک تهران، همچنین »شدت 
اثرگذاری« 5 متغیر »تورم، تســهیالت مسکن، حجم نقدینگی، بازدهی 
بازار سکه و متوسط اجاره بها« بیش از 18 متغیر دیگر در گروه 23 متغیر 
منتخب اســت. شــدت اثرگذاری به معنای وابستگی بیشتر رکود و رونق 
مسکن به این متغیرها است. به این ترتیب، از بین 23 متغیر با بیشترین 
اثرگذاری به لحاظ »ســرعت و شــدت« اثر بر قیمت مسکن، متغیرهای 
نرخ تورم و تســهیالت مســکن )عمدتا وام خرید(،  دو بازیگردان کلیدی 
بازار مســکن معرفی می شــوند.محققان این مطالعه تاکید می کنند: 23 
 متغیر منتخب می تواند در بازار مسکن سایر شهرها نیز مورد سنجش قرار

 بگیرد.
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این روزها به زعم برخی کارشناسان، حال و روز نظام بانکی کشور اصال 
خوب نیســت و حوادث اخیر، باعث شــده تا مردم ســپرده های خود را از 
بانک ها بیرون آورده و به فکر ســرمایه گذاری در ســایر بازارها باشــند. 
اما این ســپرده های ســرگردان به کدام بازارها می روند و می توانند چه 

پیامدهایی را داشته باشند؟
شــاید نخســتین نشانه های خروج ســپرده ها از نظام بانکی را بتوان در 
بازار مســکن دید. دســت اندرکاران بازار مســکن گفته اند، از زمانی که 
خبرهایی پیرامون بحران بانکی مطرح شده، بازار خرید و فروش مسکن 
نیز رونق گرفته اســت. آمارها نیز نشــان می دهد که بازار مســکن در دو 
ماه ابتدایی ســال جاری با افزایش معامالت همراه شــده است. افزایش 
معامالت مســکن در دو ماه نخســت امســال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 2.3 درصد بوده است. 
بنــا بــه گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشــت امســال، تعداد معامالت 
آپارتمان های مســکونی در شــهر تهران به 16 هزار و 374 واحد رسیده 
که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش را نشان می دهد. 
غالمرضا سالمی مشــاور وزیر راه و شهرســازی در گفت وگو با ایلنا در 
همین زمینه گفت: ورود ســپرده های بانکی و نقدینگی به بازار مســکن، 
موجب تســریع در ورود به دوره رونق می شــود و بازار مســکن را تکان 
می دهد؛ اما ممکن است با افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار با افزایش 

قیمت ها مواجه شویم. 
وی افــزود: اگــر از 600 هــزار میلیارد تومان ســپرده بانک ها تنها یک 
درصد این رقم جذب بازار مسکن شود، قطعا این بازار سریع تر به رونق 

خواهد رسید.
عالوه بر بازار مســکن، دو بازار ارز و طال نیز رقیب بانک ها و بازارهای 
مالی محســوب می شــوند که ورود سپرده های خارج شده از بانک ها به 
هــر یــک از این بازارها می تواند منجر به افزایش تقاضای ســوداگرانه و 

متعاقب آن افزایش قیمت طال و ارز شــود.
البته باید گفت، عالوه بر ســه بازار فوق که همواره به عنوان بازارهای 
معمول جهت ســرمایه گذاری و کســب سود شناخته می شوند، بیمه عمر 
و پس انداز نیز یکی دیگر از بازارهایی اســت که در کشــور مغفول مانده 
و سپرده های خارج شده از بانک ها می تواند به سمت و سوی این بازار 
نیز روانه شوند. این بازار دارای سود دهی و مزایای بسیار خوبی است؛ اما 
به دلیل آن که تبلیغ کمی در راســتای آشــنایی با آن صورت گرفته است، 
کمتر کسی در این نوع بازار و بیمه ها سرمایه گذاری می کند، ولی به هر 
حال می تواند به عنوان یکی از گزینه های ســرمایه گذاری مطرح باشــد.

اما اگر خروج سپرده ها از بانک ها از حالت طبیعی خود خارج شود، می تواند 
منجر به تشــدید بحران بانکی شــود و بانک ها را هر چه بیشــتر به سمت 
پرتگاه ورشکســتگی ســوق دهد. همچنین اگر سپرده های خارج شده از 
بانک ها به درســتی به ســمت و سوی بازارها و تولید هدایت نشوند، این 
می توانــد باعــث افزایش میزان نقدینگی در جامعه و متعاقب آن افزایش 
میزان تقاضا و در نهایت به دلیل مناســب نبودن شــرایط تولید و به وجود 
آمدن مازاد تقاضا منجر به افزایش نرخ تورم شــود؛ بنابراین، بهتر اســت 
حواس مســئولین امر به این موضوع نیز باشــد که دســتاورد کاهش نرخ 

تورم، که مهمترین دســتاورد دولت یازدهم اســت، از دست نرود. 

سپرده های خارج شده از بانک ها 
به کجا می روند؟
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چند ماهی است که از تصویب شورای پول و اعتبار برای حضور لیزینگ ها به بازار مسکن گذشته، اما به دلیل وجود نرخ های سرسام آور، 
نتوانســته جایی برای خود در میان متقاضیان پیدا کند�

پس از مدت ها رایزنی در زمســتان ۹۵، شــورای پول و اعتبار برای صدور مجوز لیزینگ ها به منظور ورود در حوزه مســکن موافقت کرد 
و با ابالغ دســتورالعملی از ســوی بانک مرکزی،  لیزینگ مسکن رسماً آزاد شد� 

این در حالی است که پیش تر، انجمن لیزینگ ایران صدور مجوز را مثبت ارزیابی کرده بود، اما معتقد بود شرایط تعیین شده به گونه ای 
اســت که نمی تواند موجب جذب لیزینگ ها برای فعالیت در حوزه مســکن و پاسخگویی به متقاضیان باشد�

بر این اســاس لیزینگ ها می توانســتند تا ســقف ۷0 درصد از قیمت کارشناسی شــده مسکن را به متقاضیان، تسهیالت ارائه دهند که 
این مبلغ با ســود 21 درصد پرداخت می شــد� نرخ ســودی که در قیاس با سایر تسهیالت بانکی که اکنون بین ۹ درصد در صندوق پس 
انداز مســکن و 1۷ درصد در وام مســکن با خرید اوراق انجام می شــود، باال بوده و هزینه های قابل توجهی را در ســود و حتی پرداخت 

اقســاط به دریافت کنندگان تسهیالت از محل لیزینگ مسکن تحمیل می کرد�
یکی از مهم ترین انتقادات نسبت به دستورالعمل لیزینگ مسکن، عدم ورود لیزینگ بانک ها به این موضوع اعالم شد، چرا که بانک ها 

از فعالیت در لیزینگ مســکن بر اســاس دستورالعمل بانک مرکزی منع شده بودند�
در همان زمان بود که مدیران انجمن لیزینگ تأکید داشــتند، نباید بین مردم این انتظار ایجاد شــود که می توانند، بالفاصله از ابالغ این 
دســتورالعمل، به لیزینگ ها مراجعه کرده و از تســهیالت برخوردار شــوند� از سوی دیگر انتظار مردم از دریافت تسهیالت مسکن نرخ 
ســود پایین با دوره بازپرداخت طوالنی مدت بود که هیچ یک از اینها برای تســهیالت لیزینگ وجود نداشــته و نمی تواند پاسخگوی نیاز 

آنها باشــد� این در حالی اســت که لیزینگ مسکن می تواند کمک حال مسکن اجتماعی و خانه اولی ها باشد� 

در گفت و گو با کارشناسان مسکن مطرح شد

 بهره های ناعادالنه تسهیالت لیزینگ 

محبوبه کباری 
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  لیزینگ نمی تواند وارد بازار مسکن شود
 حســام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مســکن، با اشــاره به اینکه لیزینگ 
مســکن به هیچ عنوان تأثیری در رونق گرفتن بازار مســکن ندارد، گفت: 
تســهیالت لیزینگ مســکن نمی تواند مستقیم و بدون واسطه وارد این 
بازار شود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر لیزینگ های مسکن ذخیره 
مالی کافی در این زمینه را نداشته و باید بتوانند به یک منابع مالی برسند. 

 تسهیالت مسکن لیزینگ، گران تر است
 در همین خصوص حامد مظاهریان،  اظهار داشــت: این نهادهای مالی 
در حــوزه خریــد و فــروش اتومبیل حضور پیدا کرده و برای ورود به بازار 
مسکن منع شده بودند. وی در ادامه افزود: هدف وزارت راه و شهرسازی 
تصویب حضور لیزینگ در شــورای پول و اعتبار بود که خوشــبختانه با 
پیگیری های انجام شــده به نتیجه رســید. معاون وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به اینکه لیزینگ ها می توانند با حضور در این بازار، سرمایه بیشتری 
را به بخش مسکن تزریق کنند، تصریح کرد: تسهیالت لیزینگ معمواًل 
گران تر اســت، اما می تواند بخشــی از اقشار پردرآمد را هدف قرار دهد و 
باید در آینده منتظر اجرایی شــدن اثرات مثبت این نهاد مالی در بخش 
مسکن باشیم.   وی یادآور شد: در حال حاضر شرکت ها در مراحل تأمین 

مالی هســتند تا بتوانند با قدرت در این مســیر حرکت کنند.
 بهره های تسهیالت لیزینگ ناعادالنه است

 در همین راستا بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان 
در گفتگو با خبرنگار مسکن گفت: لیزینگ در دو بخش خودرو و مسکن 
تأثیر بسزایی دارد.این کارشناس مسکن با بیان اینکه تسهیالت لیزینگ 
هم اکنون 80 درصد است، افزود:  یکی از مشکالت عمده در این بخش 

نرخ بهره 22 درصدی تســهیالت است.

خطیبی با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و مسئوالن موافق پرداخت 
تســهیالت لیزینگ هســتند، گفت: اصلی ترین مشــکل در میزان سود و 
نرخ بهره است.وی ادامه داد: بهره های موجود به ویژه در بخش مسکن 
عادالنه نبوده و باید کارشناسان به این بخش توجه الزم را داشته باشند.
خطیبی به خانه دار شــدن بســیاری از افراد به وســلیه لیزینگ و اجاره به 
شــرط تملیک اشــاره کرد و گفت: به منظور تســریع در این خدمات،  باید 

در نرخ و ســود آنها تجدید نظر اساسی شود.
 نرخ سود تسهیالت بانکی توجیه اقتصادی ندارد

 ایرج رهبر عضو هیئت مدیره کانون سراســری انبوه ســازان در گفتگو با 
خبرنگار مســکن، اظهار داشــت: لیزینگ مسکن کاماًل با لیزینگ  خودرو 
تفاوت دارد. در بخش مســکن با ارائه تســهیالت 7 یا 8 میلیون تومانی 
امکان خرید مسکن وجود ندارد، در نتیجه باید تسهیالت باالتری پرداخت 

کنند که متأســفانه سود آنها نیز باالتر است.
 وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دولت در این بازار، خانه دار شدن اقشار 
ضعیف و متوســط جامعه اســت، تصریح کرد: منابع مالی در لیزینگ ها 
باید توسط بانک ها تأمین شود که آن هم شامل مبالغ هنگفتی می شود، 
بنابراین وجود سودهای بانکی بیش از 22 درصد برای متقاضیان واقعی 
مسکن، توجیه اقتصادی ندارد. براساس این گزارش؛ حوزه مسکن در طی 
این مدت فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده و پرداخت تسهیالت 
نقطه امید را برای متقاضیان روشــن کرده اســت. اما در این بین لیزینگ 
مســکن به عنوان یک تجربه جدید در حوزه پرداخت تســهیالت به دلیل 
باال بودن میزان ســود، نتوانســته جایگاهی را در بین متقاضیان پیدا کند.
 در نتیجه باید این نکته را به مسئوالن لیزینگی گوشزد کرد که برای جا 
باز کردن در بین متقاضیان، باید به سمت کاهش نرخ سود حرکت کنند.
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بخش مســکن به عنوان یکی از بخش های کلیدی چه در اقتصاد کشــور و چه در زندگی مردم همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده 
اســت� این بخش اما در طول های ســال های اخیر رکود عمیق و بی ســابقه ای را تجربه کرده اســت که به رغم پیش بینی های برخی 
از کارشناســان این بخش مبنی بر ورود مســکن به دوره رونق در ســال جاری، این بخش همچنان با غول رکود دست به گریبان است،  
به طوری که در آمارهای اخیر بانک مرکزی از رشــد اقتصادی کشــور، بخش مســکن با رشد منفی 0٫8 )هشت دهم( یکی از نازل های 

رشــد اقتصادی بوده است اما دلیل این امر چیست؟
دالیل رکود این بخش و راهکارهای برون رفت آن از ســرفصل های عمده گفتگو با محمد عدالتخواه، کارشــناس بازار مســکن است که 

در ادامه می خوانید�

در گفت و گوی تفصیلی با محمد عدالتخواه مطرح شد

»زمین« مسئله اصلی
 بحران مسکن در ایران
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به گزارش اقتصادآنالین به نقل از جهان اقتصاد،  حمد عدالتخواه با بیان 
اینکه رکود مســکن و ادامه آن عمدتا به دلیل این اســت که ما دو میلیون 
خانــه خالــی داریم، تصریــح کرد: تا زمانی که تکلیف این دو میلیون خانه 
را مشخص نکنیم و قیمت این خانه ها کاهش نیابد، توان متقاضیان باال 
نرود و اشتغال های ما فراوان تر نشود تا درآمدی وجود داشته باشد که از 
محل آن اقدام به خرید، اجاره یا رهن شود، این رکود ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه ما باید مســئله مســکن را یک بار به طور جدی حل 
کنیم، خاطرنشــان کرد: خط تولید مســکن که بدون توجه به حواشــی 
مســئله، به کار خود ادامه می داد، باید اصالح شــود. مثال در گذشته وقتی 
که خانه تولید می شد، خوشبختانه یا متاسفانه، افرادی بودند که این خانه 
ها را خریداری و احتکار می کردند و بعد از مدتی با قیمت باالتر به فروش 
می رســاندند، اما امروز به دلیل اینکه ارزش افزوده خانه ها ثابت اســت و 
حتی میزانی از افت را تجربه کرده است، دیگر حتی همان افراد هم سمت 

خرید مسکن نمی آیند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: درحال حاضر در بازار ما فقط متقاضی 
واقعی وجود دارد، که متقاضی واقعی هم توان خرید ندارد. دهک های باال 
هم به هر صورت در گذشته خانه ای را که نیاز داشتند، خریداری کردند و 
مشــکل اصلی، دهک های پایینی جامعه اســت که باید فکر اساسی برای 

آنها شده و به بند 31 قانون اساسی توجه شود.
وی با اشــاره به اینکه درقانون اساســی پیش بینی شده است که به دهک 
های پایین جامعه باید توجه شــود، اذعان داشــت: به هرصورت در قانون 
اساسی پیش بینی شده که به کارگران و زحمتکشانی که نمی توانند خانه 
دار شوند، نه اینکه نمی توانند بلکه کاری در این مملکت شد که نمی توانند 
خانه دار شوند، توجه شود.عدالتخواه در این باره توضیح داد: عده ای زمین 
ها را تصاحب کرده اند و حاال به قیمت باالیی می خواهند به اقشار پایین 
جامعه بفروشــند، این زمین ها به هر صورت، چه به طور مســتقیم و چه 
غیرمستقیم، بر روی قیمت مسکن تاثیر گذاشت و مشکالتی ایجاد کرد. 
درصورتی که این مســئله باید یکبار برای همیشــه حل شود و افرادی که 
در گذشته سودهای کالنی را که از این طریق به دست آوردند، به صندوق 

دولت بازگردانند که برای افراد بی خانه هزینه شود.
وی با یادآوری اینکه ادامه فعالیت افرادی که به دلیل ســود باال دربخش 
مسکن فعال هستند، دیگر برای اقتصاد کشور منطقی نیست، اظهار کرد: به 
اعتقاد من اگر بدون حساب و کتاب بخواهیم مسکن را از رکود خارج کنیم، 
درست نیست بلکه این خط تولید است که در مرحله اول باید اصالح شود.

این کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه ورود دولت به تولید در بخش 
مســکن اشــتباه است و باید این امر به بخش خصوصی محول شود، ادامه 
داد: بــا ایــن حــال دولت باید نقش نظارتی خــود را برای تولید خانه های 
باکیفیت و قیمت مناسب حفظ کند تا افرادی که می خواهند خانه دار شوند 

به دلیل پرداخت اقساط بانکی با بهره باال زجرکش نشوند.
وی در توضیح این مطلب افزود: درست است که بانک ها بهره باالیی به 
مردم می دهند اما برای سرشکن کردن این بهره ها، وام هایی با بهره باال 
پرداخت می کنند. دولت هم اگر بخواهد به صورت یارانه ای و با سود کم 

به این افراد کمک کند، باز هم نمی تواند مشکلی را حل کند چراکه وقتی 
خود بانک ها 10 تا 15 درصد به مردم بهره می دهند چطور می توانند وامی با 
بهره های کم بدهند؟عدالتخواه با پیشنهاد طرح »قانون از کجاآوردگی« 
گفت: باید نظام بانکی کشور همانند تمام دنیا به بهره دو تا سه درصد برسد، 
البته این امر پیچیدگی هایی دارد. متاسفانه در مملکت ما افراد زیادی به 
پول های بادآورده رسیده اند که این پول ها همیشه برای اقتصاد مشکل 
آفریــن بوده اســت. بنابراین در مرحلــه بعد، باید »قانون از کجاآوردگی« 
در مملکــت مــا مطرح و برای افرادی کــه می توانند با این پول ها بازار را 
باال و پایین کنند، فکر اساســی شــود چراکه این افراد یک روز با ورود به 
نظام ارزی، روز دیگر در بخش مسکن و...  تعادل بازار را برهم می زنند.
وی بــا اذعان به اینکه منطقی نیســت پول هــای ملی و امکانات دولتی 
را دوباره به ســمت بخش مســکن ســرازیر کنیم که عده ای سود ببرند، 
تصریح کرد: ما باید به صورت منطقی بگوییم چقدر ســیمان، آهک و ... 
الزم داریم بعد دست به تولید بزنیم، نه اینکه فکر کنیم این بخش همیشه 
ســود دارد. در حالی که مســکن ســازان ما بدون حســاب و کتاب تا االن 
تولید مســکن کردند و کســی هم از آنها نپرسید که چرا تولید کردید؟ شما 
اول باید نیازســنجی می کردید، بعد شــروع به ساخت و ساز می کردید، نه 
اینکه االن که توپ در دستشان مانده بگویند، دولت باید برای این بخش 
فکری کند. در هیچ جای دنیا هم اینطور نیســت که تولیدکننده ای تولید 
کند، بعد انتظار داشته باشد که دولت بیاید و برای آنها بازار ایجاد کند.این 
کارشــناس مســکن ادامه داد: حتی اگر دولت، امروز مسکن سازان را هم 
یاری دهد و این خانه ها به فروش برسد که البته امکان ندارد، با بازگشت 
پول ها به دســت صاحبانشــان بعید می دانم دوباره وارد بازار مسکن شوند 
چراکه آنها هم متوجه شدند که آن سود گذشته تمام شد و تولیدکنندگان 
باید یکبار برای همیشه با خودشان روراست باشند و خانه هایی بسازند که 
قیمت های آن منطقی باشــد. البته خانه هایی که ســاخته می شود، بخش 

اعظم آن مسئله زمین است.
وی با تاکید براینکه دولت باید درمســئله زمین مداخله کند، تشــریح کرد: 
درگذشــته عده ای با عنوان اینکه قســمت هایی از زمین را احیا کرده اند، 
تصاحب کردند و زمین های زیادی را از دســت دولت گرفتند، در صورتی 
که قوانین جدید اجازه نمی دهد هر کســی زمین ها را احیا کند چراکه با 
مکانیسم و امکاناتی که وجود دارد، هر کسی می تواند بگوید من زمین را 
آباد کردم. امروز سابقه احیا را باید دقیق تر تعریف شود، سابقه احیا چیست؟ 
زمینــی که االن ســند منگوله هــم دارد، وقتی می روی نگاه می کنی این 
زمین جز اینکه یک مرتع نیســت که با آب باران دو، ســه بوته علف روی 
 آن روییده و زحمتی هم برای آن کشــیده نشــده اســت ولی چرا باید این

 زمین ها سنددار باشند و دولت یا مردم باید برای خرید آنها پول پرداخت 
کنند؟ این مسئله باید حل شود تا مشکل مسکن حل شود. ما نباید مشکل 
رکود را حل کنیم بلکه باید مشکل مسکن را حل کنیم. آن وقت است که 
درحل مشــکل مســکن، دولت هم باید همکاری کند اما اگر آنها بخواهند 
 کماکان به سود گذشته خود دست یابند، من معتقدم که صحیح نیست از پول 

بیت المال هزینه شود که مشکل این افراد حل شود.
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یک کارشــناس مســکن گفت: اجرایی کردن قوانین و طرح های جامع 
می تواند رکود بخش مسکن را پایان دهد.

 فرهاد بیضایی گفت: در سال های آینده نیاز به وضع قوانین مختلف برای 
بهبود بخش مســکن نیســت، بلکه اجرای درست آن است که می تواند 

به حل مشکل مسکن کمک کند.
وی افزود: بســیاری از طرح های مســکن در صورت اجرایی شــدن 
می توانست بخش زیادی از مشکالت این بخش را حل کند. اما اجرای 
این طرح ها تا کنون مدیریت نشده است و انتظار می رود دولت دوازدهم 

در این بخش ها ورود کند.
این کارشــناس مســکن تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که به مشــکل 
مسکن کمک می کند دریافت اطالعات کامل از مسائل مربوط به بخش 
مسکن است. با این حال تا کنون اقدام مناسبی برای راه اندازی سامانه 
جامع امالک و مســتغالت کشــور صورت نگرفته است. از زمان تصویب 

راه اندازی این سامانه قریب به سه سال می گذرد اما شاهد هستیم این 
طرح در مدت یاد شده شکل عملی پیدا نکرد.

بیضایی با بیان اینکه رکود مسکن ناشی از عملکرد بانک هاست، اظهار 
داشت: در عملکرد بانک ها نواقصی وجود دارد که باعث شده تسهیالت 
به جای تعلق گرفتن به متقاضی واقعی به افرادی می رسد که از طریق 
رابطه با اعضای بانک توانســتند به آن تســهیالت دسترسی پیدا کنند. 
این موضوع هم سبب شده متقاضی ناتوان شود و در مقابل منابع بانکی 
به شکل امالک و مستغالت قفل شود. به نظرمی رسد باید عزمی وجود 
داشته باشد تا این منابع بانکی مجدد به شکل تسهیالت قابل پرداخت 
تبدیل شود.وی تاکید کرد: شیوه اخذ مالیات بر خانه های خالی یکی از 
ابزارهای موثری عرضه مســکن به بازار اســت که در صورتی که سامانه 
جامع امالک و مستغالت راه اندازی شود می تواند ظرفیت معرفی نشده 

مسکن به بازار را فعال کند.

یک كارشناس مسکن مطرح كرد؛
اجرای درست قوانین ضامن خروج از ركود مسکن

علی مفید
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منبع اصلی 
گردوغبار 

در كشور كجاست؟
 ترجمه: نیو صدر
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کاوه مدنی، اســتاد آنالیز سیســتم مرکز سیاســت محیط زیست 
امپریــال کالــج لندن، به بهانه کنفرانــس مقابله با گرد و غبار در 

تهران گزارشــی در روزنامه تهران تایمز نوشته است.
در طول 2 سال گذشته سازمان ملل 4 قطعنامه برای ساده شدن 
اراده سیاسی جهان برای مقابله با مسئله گرد و غبار تصویب کرده 
اســت؛ این روزها در کنفرانســی به میزبانی ایران، سازمان ملل، 
مســئوالن و متخصصان 34 کشــور را دور هم جمع کرده است تا 
در رابطه با را ه های مقابله با گرد و غبار بحث شــود و همکاری ها 

برای مقابله با این پدیده آغاز شــود.
این اتفاق به ایران این فرصت را می دهد که مطابق قطعنامه های 
ســازمان ملــل در رابطــه گــرد و غبــار، رهبر حل یک مســئله 
زیســت محیطی جهانی باشــد. این قطعنامه های ســازمان ملل 

نتیجــه کنفرانس تغییر اقلیم در مراکش بود.
گری لوئیس نماینده سازمان ملل در ایران در این باره گفت: انتظار 
می رود این کنفرانس به یک بیانیه مشــترک میان وزرای برخی 
از کشــورها دســت یابد، این یک مسئله است و ما توافق کرده ایم 

تــا گام هایی برای مقابله با آن برداریم.
طوفان های گرد و خاک کم کم یک مشکل زیست محیطی جهانی 
می ســازند، ســاالنه 2میلیون تن از گرد و خاک در اتمسفر پخش 
می شــود و این پیامدهای اساســی برای محیط زیست، اقتصاد و 
اجتماع جمعیتی دارند که در مرکز کمربند گرد و غبار دنیا زندگی  
می کنند. شرایط اقلیمی گرمتر و خشک تر و از همه مهمتر تغییرات 
انســانی شــرایط را برای خشک شــدن دریاچه ها و تبدیل آنها به 

منابع گرد و غبار خشــک و نیمه خشــک بدتر می کند
مشــکالت مربوط به ســالمت انسان که علت آن گرد و غبار است 
روبه رشــد است، کودکان، ســالمندان و کسانی که بیماری های 
قلبی، عروقی و تنفسی دارند و یا اغلب در معرض طوفان گرد و غبار 
هستند نسبت این مسائل آسیب پذیرتر هستند. این پدیده  همچنین 
بــه دلیــل ضعیف کردن میدان دید، تصادف ها را افزایش می دهد.

در واقــع منبــع اصلی گرد و خاک جهان صحرا آفریقا اســت، گرد 
و خــاک از این منطقه به هزاران کیلومتر دورتر می رود؛ قســمت 
شرقی گرد و غبار این منطقه به خاورمیانه، هیمالیا و چین می رود. 
اروپا هم ســاالنه از این منطقه 80 تا 120 میلیون تن گرد و غبار 
دریافــت می کنــد، یعنی 30 تا 50 درصــد همه میزان گرد و غبار 

صحرا آفریقا.
با این وجود که عامل 75 درصد طوفان های گرد و غبار چرخه های 
طبیعی زمین اســت، مدیریت ضعیف آب و زمین این پدیده را به 
شــدت تشــدید می کند، عامل حدود 85درصد طوفان های گرد و 

خاک غیرطبیعی ســوء مدیریت در مراقبت از آب است.
بــه نظر می رســد ایران بــرای رهبری کردن جامعــه جهانی به 
ســمت مقابله با گرد و غبار انگیزه خوبی داشــته باشــد؛ این کشور 

بــا طوفان هــای گرد و غباری روبرو می شــود کــه جلوی انجام 
فعالیت هــای روزمــره را می گیرد، حتی چنــد روز پیش در اهواز 
دمــای هوا به 54 درجه سلســیوس رســید. گــرد و غبارهایی که 
زمانی فقط در مناطق جنوبی ایران وجود داشــتند االن به ســمت 

قســمت های شمالی این کشور و حتی تهران حرکت می کند.
مشــکالت زیست محیطی که بعضا مشکل امنیت ملی هم هستند 
در ایران روبه افزایش اســت. مانند بســیاری از کشــورهای در 
حال توســعه این کشور در توســعه زیرساخت های خود گام های 
کشورهای توسعه یافته را بر می دارد ؛گام هایی گه به منابع طبیعی 

و اکوسیستم ها آسیب وارد می کند.
البته شواهد تاریخی موفقی برای مقابله با گرد و غبارهای انسانی 
در دنیا وجود دارد؛ در ســال 1930 طوفان های گرد و غبار زیادی 
در منطقــه ای از آمریــکا هزاران نفــر را مجبور به مهاجرت کرد، 
اما در ســال 1936 با تصویب قانونی در این کشــور به این مسئله 

رسیدگی شد.
البته مســائل پیچیده سیاســی در خاورمیانه شــرایط را برای حل 
مسائل زیست محیطی فرا مرزی سخت تر می کند؛ سال ها جنگ، 
ناهماهنگی های سیاسی و تروریسم تاکنون مسائل زیست محیطی 
زیادی را در این منطقه به وجود آورده است، مزرعه های رها شده 
در ســوریه و عــراق و همچنین باتالق هایــی که در زمان صدام 
حســین ســوزانده شده بود از عوامل گرد و غبار ایجاد شده در این 

منطقه هستند.
مدیریــت پایــدار آب و زمین و جنگیدن با بیابان زایی کلید کاهش 
طوفان های گرد و خاک انســانی اســت. راه  حل های کوتاه مدت و 
بلندمدت زیادی وجود دارد مثال می تواند پوشش گیاهی را افزایش 
داد، فرسایش خاک را کاهش داد، حفاظت از آب و خاک در مناطق 
کشاورزی، اطمینان از تامین آب برای افزایش رطوبت خاک و...  
بســیار مهم اســت که برنامه ریزی شــود تا با طوفان های بیشتر 
و شــدیدتر وفق شــد، برای این کار می توان در سیستم سالمت،  

هشدار و نظارت سرمایه گذاری کرد.
اگر طوفان ها کنترل نشــود، عواقب ناشــی از آنها می تواند فاجعه 
بار باشــد و در آن صورت جهان باید برای این مشــکل فرامرزی 
بایــد پیامــد زیادی بدهد، کنفرانس تهران یک پلتفورم بین المللی 
بــزرگ برای افزایش آگاهی نســبت به طوفان های گرد و خاک، 

انتقال دانش و ایجاد همکاری بین المللی اســت.
تهدیدات زیست محیطی ترسناک می تواند کشورها را با یک دیگر 
متعهد کند، البته نبود سازوکارهای اجرایی نتایج اینگونه توافقات را 
کم می کند، گفتنی است طوفان های گرد و غبار یکی اساسی ترین 
مسائل زیست محیطی قرن بیست یکم است و همکاری بین المللی 

برای حل این مســئله حیاتی است.
منبع: تهران تایمز 
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 سالمت مردم به دلیل مشکالت
 زیست محیطی به مخاطره افتاده است

غبار
 برچهره 

ایران
چشم ها می سوزد، نفس کشیدن سخت شده. به نظر می رسد آن 
بیرون زندگی متوقف می شــود! حتی انگار خوراکی ها هم زیر بار 

گرد و غبار ســنگین شده اند و از شکل و مزه افتاده اند!
پایگاه خبری میدل ایســت آی، در گزارش مفصلی به مناســبت 
برگــزاری کنفرانس بین المللی گرد و در تهران، به این موضوع و 

عوامل آن در خاورمیانه پرداخته است؛

صنم بیاناتی
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گرد و غبار و طوفان شن به جنبه ناخوشایند و سخت زندگی مردم در 
خاورمیانه و شمال افریقا تبدیل شده است. نتیجه نه تنها به مخاطره 
افتادن ســالمت مردم این مناطق است بلکه میلیون ها دالر خسارت 

بــه اقتصاد این منطقه را هم نباید نادیده گرفت.
چندی پیش کنفرانس بزرگ بین المللی گرد و غبار طوفان شــن در 

به پشــتیبانی ســازمان ملل و ایران در تهران برگزار شد.
به نظر می رسد کارشناسان برای سال های آینده انتظار طوفان های 

بیشتری را داشته باشند.
انریک ترادالس، تحلیلگر ســازمان جهانی هواشناسی می گوید: در 
خاورمیانه به لحاظ شــدت و تناوب طوفان شــن و گرد و غبار طی 

پانزده ســال گذشته افزایش قابل توجهی مشاهده می شود.
پروفســور ودید ارانی اســتاد خاکشناسی دانشگاه قاهره در کنفرانس 
تهران نسبت به تاثیرات این پدیده بر محیط زیست هشدار داد و گفت: 
این شــرایط روند بیابان زایی زمین را تســریع می کند و آلودگی های 
محیط زیســتی جدی را منجر خواهد شــد که ویرانی های عظیمی را 

در محیط زیســت از خود بر جای خواهد گذاشت.
این طوفان پدیده بسیار پیچیده ای است که تحت تاثیر فاکتورهای 
طبیعی و تحریک های انســانی اتفاق می افتد و البته به این دو عامل 
باید سیستم آب و هوایی و تغییرات اقلیمی را هم اضافه کرد.این طوفان 
مرزها را نمی شناســد. در زمســتان و بهار گریبانگیر برخی شهرها و 
کشورها می شود و با شروع تابستان داغ میهمان اجباری بعضی دیگر.

سدها چه نقشی دارند؟
اینکــه دقیقــا چه چیزی باعث افزایش فعالیت این پدیده می شــود 
مشــخص نیســت. عجله برای ساخت سد جهت مصارف کشاورزی 
و از بیــن رفتــن منابع آبی می توانــد یکی از فاکتورهای مهم در این 

شدت گرفتن این پدیده باشد.
رطوبت نقش چسب را برای خاک بازی می کند. وقتی رطوبت نباشد 
باد می تواند خاک را به راحتی بلند کند و به هر کجا که می خواهد ببرد.
ســاخت ســدهای عظیمی در ترکیه چون سد آتاتورک در منطقه باال 
دســت فرات و ســد ایلیســو در دجله سبب کاهش جریان آّب به این 
دو رودخانه بزرگ شــده اســت که در نتیجه آن زمین ها در جنوب 

عراق خشک شده اند.
در عین حال ایران و عراق هر دو از کشورهایی بودند که در برنامه های 
توســعه ای خود مانعی بر ســر راه ســد ســازی و انحراف مسیر آب 

رودخانه ها ایجاد نکردند.
تاالب های این منطقه هم خالی از آب شــده اســت. در اوایل دهه 
1990 صــدام حســین خلیج های جنوب عــراق را از آب تخلیه کرد 
فقط به صرف دلیل منزوی کردن مخالفان سیاســی خود در منطقه. 
نتیجــه چیــزی جز فاجعه نبود. بیابان زایی و طوفان های گرد و غبار 
بیشــتر و بیشــتر شــد. نتیجه ای که نه تنها آب و هوای کشور عراق 

بلکــه ایران را هم تحت تاثیر خود قرار داد.
در طول سالهای اخیر طوفان های شن و گرد و غبار عراق و سوریه، 

شــبه جزیــره عربــی و در نهایت ایران را به شــدت تحت تاثیر قرار 
داده است.

معصومــه ابتکار رییس ســازمان محیط زیســت ایــران در این باره 
می گوید: طی چهار سال گذشته ما شاهد افزایش در شدت طوفان های 
گــرد و غبــار بوده ایم. نکتــه قابل توجه درباره ایــران اینکه در ماه 
می ســال گذشــته 16 روستا در جنوب شرقی کشور تحت تاثیر شدید 
ایــن طوفان هــا قرار گرفته اند به طوریکه زیر این طوفان های شــن 

دفن شــده اند، زمین ها از بین رفته و دام ها کشــته شده اند.
در ابتدای همین ســال، در جنوب غربی اســتان خوزستان، منطقه ای 
مهم به لحاظ سیاسی برای ایران که در مرز با عراق و دیگر کشورهای 
عربی قرار دارد آنچه که نمایی عینی از آلودگی هواست بر اثر طوفان 

شــن و گرد و غبار با همراهی صنعت پتروشــیمی محلی بوده است.
در یک مورد سیســتم آب و برق شــهر اهواز که بنا به اعالم ســازمان 
بهداشــت جهانی یکی از آلوده ترین شــهرهای جهان است قطع شد.

ایران اما در مواردی به دلیل فشــار ناشــی از تحریم های جهانی آب 

اجتماعی
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دریاچه ها و تاالب ها را به قصد مصارف کشــاورزی و خودکفایی در 
زمینه مواد غذایی تخلیه کرده است. دریاچه ارومیه، یکی از بزرگترین 
دریاچه ها در جهان طی سالهای اخیر 80 درصد آب خود را از دست 
داده اســت.اگرچه در خصوص دریاچه ارومیه راهکارهایی برای احیا 
انجام شــده اســت اما هنوز هم مشکالت زیادی وجود دارد. باد نمک 
و ســایر مواد دیگر را از بســتر دریاچه ارومیه بلند می کند و آنها را در 
زمین های اطراف می نشــاند. اتفاقی که نتیجه ای جز ناباروری خاک 

نخواهد داشت.
راه حل سریعی وجود ندارد

دکتــر کاوه مدنی مدت ها در کالج ایمپریال لندن به عنوان بخشــی 
از کار خود مدت ها بر پدیده گرد و غبار و طوفان شــن تحقیق کرده 
اســت. او می گوید طوفان شــن و گرد و غبار در گذشته در ایران نادر 

بوده است.
دکتــر مدنــی می گوید مادامیکه ایران به ذخایــر آبی خود بی توجه 
باشــد بیشــتر یک قربانی بوده اســت تا شریکی در طوفان های شن 

و گرد و غبار.
دکتــر مدنی دربــاره وضعیت منطقه می گوید:«یکــی از بزرگترین 
مشــکالت این اســت که در این منطقه اولویت کمتری به محیط 
زیســت اختصاص داده شــده اســت. مردم به دنبال راه حل سریعی 
هستند اما شما نمی توانید صرفا بابت این مشکل پیچیده یعنی طوفان 
شــن و گرد و غبار پول هزینه کنید بلکه باید یک رویکرد چند جانبه 
وجود داشته باشد از جمله مدیریت صحیح آب به درستی اجرایی شود.

همکاری یک نیاز اساسی است
طوفان های شن همچنین به لحاظ اقتصادی صدمات سنگینی را به 
منطقه تحمیل می کنند. طبق محاســبات ســازمان ملل این خسارت 
مالــی هر ســاله رقمی معــادل 13 میلیارد دالر در تولید ناخالص ملی 

در سراسر منطقه است.
نه تنها در پی این پدیده کشاورزی لطمه های مالی شدیدی متحمل 
می شــود که با کنســل شدن پروازها در فرودگاه های منطقه به دلیل 
کاهــش دیــد درآمد قابل توجهی از بین می رود.اوایل ســال جاری 
زمانیکه طوفان شــن در جنوب غربی ایران شــدت گرفت، تولید نفت 

به هزاران بشــکه در یک روز کاهش پیدا کرد.
گرد و غبار همچنین می تواند انرژی های جایگزین را به شدت تحت 
تاثیر قرار بدهد. به عنوان مثال نشستن گرد و غبار بر روی پانل های 

خورشــیدی می تواند خیلی جدی مانع خروج برق از آنها شــود.
اینها همگی صرفا بخشــی از خســارت هایی اســت که گرد و غبار و 
طوفان شن می تواند باعث آن شود. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست 
تغییــرات اقلیمی تــا چه اندازه می تواند بر روی شــکل این طوفان ها 
تاثیــر بگذارد.بــا این حال تالش هایی برای بهبود این بحران تعریف 
و اجرایی شــده اســت. از جمله افتتاح یک مرکز ابر رایانه در بارسلون 
اســپانیا که قابلیت ردیابی طوفان های منطقه خاورمیانه را دارد. در 
این مرکز سیســتم های نظارتی و هشدار به مردم درباره طوفان های 
گرد و غبار از جمله فعالیت هایی است که می تواند مثمر ثمر واقع شود.
همچنین همکاری هایی بین برخی از کشــورها ایجاد شــده است که 
نمونــه آن می توانــد به امضای تفاهم نامــه بین ایران و عراق جهت 

راه اندازی مرکز نظارت بر گرد و غبار و طوفان ها اشــاره کرد.
کویــت،  ایــران و عمان کارهای خوبی در این زمینه انجام داده اند اما 
این موضوع درباره بقیه کشورها صدق نمی کند. پس از آن باید این 
نکتــه را هم یادآور شــد که البته تنــش و درگیری از طریق بمباران 
و آتــش افــروزی نــه تنها گرد و غبار خــودش را ایجاد می کند بلکه 
جمــع آوری داده ها و اجرایی کردن اقدامات مناســب برای رفع این 
شــرایط را تقریبا غیر ممکن می ســازد.در عین حال ســازمان ملل از 
نیاز حیاتی به رویکردی یکپارچه با همکاری در ســطح منطقه و فرا 

منطقه ای می  گوید.
با این حال متاســفانه جنگ افزایش تنش، درگیری در منطقه همان 
اتفاقی است که فقدان همکاری درباره این موضوع حیاتی که محیط 

زیســت را تهدید می کند موجب شده است.
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وفور دود و دم 
در خیابان های پایتخت

آســیب ها و عوارض اســتعمال قلیان و مواد مخدر بر هیچکس 

پوشــیده نیست. جامعه شناسان و پزشکان همواره از پیامدهای 

روحی و جسمی اســتفاده از قلیان که بیشتر در قهوه خانه ها وجود 

دارد، هشــدار می دهند. در قدیم، افراد مســن و پیرمردها برای 

تماشای شعرخوانی مرشد و شاهنامه خوانی در قهوه خانه ها دور 

هم جمع می شدند. اما امروزه اجرای موسیقی زنده،  عرضه قلیان و 

برخی برنامه های دیگر جای خود را به شاهنامه خوانی داده است.

اجتماعی
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در شــهر تهــران دو معضل اعتیاد و کارتن خوابی شــهروندان 
بسیاری از افراد را به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر آسیب های 
اجتماعی کرده است. به عقیده کارشناسان اغلب معتادان و کارتن 
خواب ها از مصرف تفننی قلیان و سیگار به دایره مصرف کنندگان 
مواد افیونی پیوســته اند.امان اهلل قرائی مقدم جامعه شــناس با 
بیان اینکه سیگار دروازه ورود به مواد مخدر است، گفت: بدون 
تردید در دسترس بودن و ارزانی سیگار و قلیان بر میزان استفاده 

و گرایــش نوجوانان و جوانان تاثیر زیادی دارد.
وی ادامه داد: حضور مســتمر برخی از جوانان در قهوه خانه ها، 
بیشتر به دلیل فراهم نشدن امکانات ورزشی و تفریحی مناسب 
اســت، وقتــی فعالیــت و تعداد مراکز تفریحی محدود باشــد و 
هزینه هــای اســتفاده از تفریحات ســالم با دخــل و خرج افراد 
همخوانی نداشــته باشــد، اغلب جوانان راههای کم هزینه را 

انتخاب می کنند.

خیابان 2کیلومتری که 20 قهوه خانه دارد
مصیب حســن زاده عضو شــورایاری محله زهتابی در منطقه 
17 تهــران می گویــد: در یکــی از خیابان های محله زهتابی که 
مسافتی کمتر از 2 کیلومتر دارد حدود 20 قهوه خانه وجود دارد.

وی گفت: فاصله این قهوه خانه ها با یکدیگر بســیار کم اســت و 
جوانان و نوجوانان با صرف کمترین هزینه و زمان به این مراکز 
مراجعــه می کنند.این عضو شــورایاری تصریح کرد: این محله 
با وجود حدود 20000 نفر جمعیت، تنها یک ورزشــگاه و زمین 
فوتبال دارد و تفریح کم هزینه و در دســترس اغلب جوانان این 

محله در قهوه خانه ها خالصه می شــود.
حســن زاده اظهار داشــت: برخی از قهوه خانه های این منطقه با 
جواز کســب، فعالیت می کنند و تعدادی نیز بدون مجوز، پاتوق 

نوجوانان و جوانان شده اند.
وی بــا اشــاره بــه خرید و فروش مواد مخــدر در برخی از قهوه 
خانه های محله زهتابی گفت: در کنار اســتعمال قلیان در قهوه 
خانه های این محله، عده ای به خرید و فروش مواد مخدر اقدام 
می کننــد و این موضوع تهدیدی جدی برای نوجوانان و جوانان 

منطقه محسوب می شود.
اهمیت به ســالمتی جوانان و نوجوانان یکی از مقوله های مهم 
برای آینده کشــور محســوب می شود، از این رو باید برای توقف 
رشــد قارچ گونه قهوه خانه های پایتخت،چاره ای اندیشــید تا 
آســیب های اجتماعی با ســیر صعودی همراه نباشــد و از سوی 
دیگر برای گســترش فضاهای ورزشــی و فرهنگی که تاثیر قبل 
توجهــی در کاهــش گرایش جوانان به اســتعمال قلیان و مواد 

مخدر دارد،  برنامه ریزی الزم انجام شــود.
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 همیشــه همانجا می نشــیند� روی پله های مترو� پیرزنی که لواشــک هایش را به عابران تعارف می کند، در ازای هزار تومان، دو هزار 
تومان، بســته به نوع لواشــکی که با خودش آورده� همیشــه هم با یک مانتوی مشکی و روسری ترکمن� خوشروتر از آن است که نشود 
پرســید چرا اینجاســت و با این سن و ســال هنوز کار می کند� جواب هایش ساده و سرراست است؛ با لهجه شیرینی که باعث می شود 
بعضی حرف هایش ناواضح به نظر برسند: پول دختر جان پول� بد آوردیم� شوهرم مریض شد، آمدیم تهران برای دوا و درمان، ماندگار 

شــدیم، خانه نشین شد شوهر بیچاره م که کارگر بود، من لواشک درست می کنم�

روایتی تلخ از دستفروشان زیرزمینی؛

کورسوی امید در مترو

فهیمه حسن میری

اجتماعی
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از بچه هایش می پرسم، که می  دانند مادرشان با این سن و سال، با این 
سختی در راه رفتن و ضعفی که از رنگ و رویش پیداست، دستفروشی 
می کند؟ هم می دانند و هم نمی دانند: دخترم که شهرســتان اســت و 
کاری نمی تواند بکند، تلفنی یک چیزهایی گفته ام، نه این که می آیم 
اینجا، فکر می کند برای همسایه ها لواشک درست می کنم، پسرم هم 
خودش کارگر اســت، زن و بچه دارد، دســتمزدش کفاف آنها را بدهد 
خودش خیلی است، ما توقعی نداریم، گاهی هم کمکمان می کند، نه 
این که حواسش به ما نباشد، ولی کمکی که بشود زندگی را بگذرانیم 
نــه. او هــم یک چیزهایی فهمیده ولی به روی همدیگر نمی آوریم که 

شرمنده هم نباشیم.
درآمــدش خوب اســت؟ کفاف زندگــی را می دهد: من به اندازه خرج 
خودمــان کار می کنــم، همین که چند روز پول داشــته باشــیم دیگر 
نمی آیم، پولمان که دارد تمام می شــود دوباره لواشک درست می کنم 
و می فروشم، نمی  دانم می شود دستمزد بیشتری داشت یا نه، ولی من 
به همین راضی ام، روزهایی که پول داریم نمی آیم. بعضی ها بیشــتر 
کار می کنند، جوانند، می گویند دستمزدشان خوب است، من همینقدر 
برایم کافی است، دستم جلوی فامیل و عروس و داماد دراز نباشد خدا 

را شــکر می کنم. می گذرد، ناشکری نمی کنم.
اما عالیه خانم تنهاست. حتی پسر و دختری ندارد که نخواهد دستش 
را پیششــان دراز کند. خســته از کار طوالنی روزانه، به ســمت دروازه 
دولــت می رود. مســیرها را خوب یاد گرفتــه. خط عوض می کند و از 
شمالی ترین نقطه تهران می رود جنوب شهر، شهری که نه عالیه خانم 
به آن تعلق دارد و نه او به این زن شــصت ســاله: ســر خانه و زندگی 
خودمان بودیم، شهرســتان، شــوهرم گفت بیا برویم تهران، آنجا کار 
می کنیم پول درمی آوریم. بچه دار نشــدیم، گفت حاال که تنهاییم بیا 
برویم تهران که خودمان برای خودمان کســی باشــیم، نه زخم زبانی 
نه نگاهی نه حرفی. خیلی ســال اســت آمده ایم، ولی هنوز دلم همانجا 

مانده. با همه ســختی هایی که داشــت، راحت تر از حاال بود.
نگاهش حرفش را تایید می کند، نگاه کم جان و خســته اش: زمینی را 
که داشتیم، فروختیم و آمدیم، یک خانه اجاره کردیم، فکر می کردیم 
اوضاع بهتر می شــود و برای خودمان خانه می خریم، اما هر روز اجاره 
خانه بیشــتر شــد و خانه مان کوچکتر شد و رفتیم محله های پایین تر. 
هنوز هم مســتاجریم. دیدم نمی توانیم برگردیم شهرســتان، رویش 
را نــدارم بعــد از این همه ســال، گفتم من هم کار می کنم، شــوهرم 
ســرایدار یک ســاختمان اســت. فکر کردم من که صبح تا شب توی 
خانه تنها هســتم، بیایم اینجا که هم تنها نباشــم هم کمک خرج باشم. 
پســر همســایه مان گفت عالیه خانم، من از بازار اســکاچ می خرم ببر 
توی مترو بفروش. درآمدش هم بد نیســت، اما اگر بچه داشــتیم زیر 
پر و بالمان را می گرفت، دختری، پســری، باالخره یکی بود که جوان 

باشــد و رمق بیشتری داشته باشد.
هرقدر بساط فروشنده های جوان، سنگین و پروپیمان است، مسن ترها 
دستشان خالی  است؛ مثل پیرمردی که بادکنک می فروشد و آن یکی 

کــه باتــری قلمی. هرقدر جوانتر ها صدای رســایی دارند و نگاه های 
مســافران مترو را به خودشــان می کشانند، پیرترها مثل سایه می آیند 
و رد می شــوند. بــا صداهایــی آرام و نامطمئن، نام آنچه برای فروش 
آورده اند را می گویند و مثل شــبح از میان انبوه مســافرها می گذرند؛ 
تا شــاید کســی دلش به رحم بیاید و خودش صدایشان بزند و بخواهد 

چیزی بخرد.
پیرمردی که عصا هم دارد و وارد قسمت زنانه مترو شده، تقویم و پاکت 
پول می فروشــد، تقویم های کوچک جیبی که اصرار دارد برای همه 
الزم است. یک دختر جوان چند تقویم می خرد و پیرمرد همینطور که با 
دست های لرزان، پول را توی جیبش می گذارد، برای دختر دعا می کند 
سالمت باشد و عاقبت به خیر شود. دورتر که می شود، دختر تقویم ها 
را بــه چنــد نفر دیگر می دهد و می خواهد که به جایش فاتحه بخوانند، 
برای پدر پیرش که از دنیا رفته و با دیدن این فروشنده یادش افتاده.
فاتحه ها زیر لب خوانده می شود و چند نفر سر صحبت را باز می کنند. 
هر کدام خاطره ای دارند از دوستی یا همسایه ای که در کشور دیگری 
زندگــی می کنــد و می گویند وضع ســالمندان آنجا کجا و اینجا کجا. 
یکی می گوید برایشان فرصت های سفر فراهم می کنند و کالس های 
آموزشــی و ســرگرمی می گذارند، یکی می گوید مراقب سالمتشــان 
هستند و در کارهای اجتماعی شریکشان می کنند، یکی هم می گوید 
باید جایی باشد که سالمندها را استخدام کند، با یک کار سبک، برای 
آنها که نمی توانند و نمی خواهند بعد از بازنشســتگی در خانه بنشــینند.
دختر جوان که تقویم ها را خریده می گوید دلش نمی آید از ســالمندها 
چیزی نخرد، به جوان ها می شود گفت برو کار پیدا کن، می شود گفت 
شــاید نیاز مالی ندارند، اما وقتی کســی با این ســن و سال و حال نزار 
می آیــد کار کنــد، یعنی حتما یک جای زندگی اش لنگ اســت. یکی 
مخالفت می کند و می گوید وظیفه ما نیســت، باید دولت به فکرشــان 
باشد، یکی دیگر می گوید وظیفه بچه هایشان است، کسی را می شناسم 
که بچه هایش او را رها کرده اند و خارج زندگی می کنند، مادر پیرشان 
را گذاشــته اند و همســایه ها به او رسیدگی می کنند، مشکل اینجاست 
که خودخواه شــده ایم، زن جوان می گوید حاال که دیگر مثل ســابق 
نیست که همه با هم زندگی کنند، نباید آنها را سرزنش کرد بلکه باید 
انجمن هایی برای حمایت از سالمندان داشته باشیم، بعضی دیگر هم 
وارد بحث می شــوند که در باز می شــود و با هجوم مردم برای ســوار 

شدن، حرفشان نیمه تمام می ماند.
حاال پیرمرد در قسمت مردانه ایستاده. مواظب است که تا درها بسته 
می شــود و قطار راه می افتد، دیده نشــود و مامورها بیرونش نکنند. 
ســعی می کند وســایل مختصری که همراهش دارد را پنهان کند اما 
موفق نمی شــود. جوانی با جلیقه ســبزرنگ که نشان دهد مامور مترو 
اســت می آید و از پیرمرد می خواهد از قطار خارج شــود، پیرمرد بحث 
نمی کند، جار و جنجال هم راه نمی اندازد، ســرش را پایین می اندازد 
و بدون هیچ حرفی، خارج می شــود. درها بســته می شــود و جمعیت 

خامــوش، دوباره زبان به اعتراض باز می کنند. 
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بناهایی كه با بافت های شهر همخوانی ندارد

خداحافظی با 
معماری سنتی ایرانی

نیوشا یعقوبی
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 بــا قــدم زدن در کوچه ها و خیابان های تهــران، این حس برای مخاطب 
تداعی می شــود که در خیابان های یکی از شــهرهای اروپایی قدم می زند، 
دیگر خبری از ایوان ها و طاق های معماری ســنتی ایرانی و اسالمی نیست، 
پنجره هــای بزرگ، نماها و مجســمه های رومی هــر روز معماری ایرانی و 

اسالمی را کمرنگ تر می کند.
چه بر سر شهرمان آمده است؟ یک ساختمان مدرن که در یک محله سنتی 
ساخته می شود کوچکترین ارتباطی با بافت آن منطقه ندارد و از لحاظ بصری 
تصویر زیبایی را در ذهن افراد ایجاد نمی کند. چرا معماران به جای تمرکز 
بر اقلیم و فرهنگ ایرانی، بر زیبایی و مدرن بودن بناها تاکید بیشتری دارند 
و کمتر توجه می کنند بنایی که طراحی می کنند در مقیاس شــهری چگونه 

خواهــد بود و با بافت منطقه همخوانی دارد؟

اجتماعی
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شهر به عنوان لباس تمدن محسوب می شود
در ایــن زمینــه مقام معظم رهبری بارها بــر اهمیت نمادهای بصری و 
جلوه های ظاهری در شهرها تاکید کرده اند و به اهمیت شکل و چگونگی 
اجرای پروژه های عمرانی و پارامترهای معماری شــهری متناســب با 
فرهنگ ایرانی- اســالمی پرداخته اند و شــهروندان ایرانی را از مســائل 
پراهمیت شــهری تلقی کرده اند. ایشــان معتقد هســتند شهر به عنوان 
لباس تمدن محسوب می شود و باید مملو از ظواهر و ارزش های تاریخی 
تمدن خود باشــد.به اعتقاد مقام معظم رهبری، ظاهر بناها و همنشــینی 
عناصر فیزیکی شهر باید به عنوان زبان مردم ساکن در آن عمل کند؛ به 
گونه ای که ناظر بیرونی از مشاهده شهر اسالمی درک شفاف و مشخصی 
از ارزش های تمدن ایرانی- اســالمی ایرانی ها به دســت آورد. همچنین 
شــهرها باید نمونه اعالی هنر و فرهنگ ایرانی- اســالمی و سرشــار از 
معنویت مومنانه نهفته در ارزش های دینی ایرانیان باشــد به طوری که 
آرامش روحی و ســهولت زندگی متناســب با معیارهای دینی و معنوی 
برای ســاکنان آن فراهم شــود.از جمله پارامترهای مدنظر رهبر معظم 
انقالب در زمینه محتوای برنامه ریزی شــهر می توان به ترویج فرهنگ 
نظــم و قانون، گســترش نمادهــای دین و اخالق، عدالت و فراگیری در 
خدمــات شــهری و نگاه عدالت گســتر به محله های محــروم، توجه به 
نیازهای جانبازان و مصدومان جســمی، توجه ویژه به زنان و جوانان و 
توجه به گرایش های عقالنی در مدیریت شهری اشاره کرد. درواقع ایشان 
تاکید دارند محتوای برنامه هایی که قرار است در شهر اسالمی اجرا شود 
باید متناســب با معیارهای اســالمی- ایرانی و پدیده های فرهنگی باشد.
چمران: باید خجالت بکشــیم که نمای رومی را در ایران به کار می بریم

مهدی چمران رئیس شــورای عالی اســتان ها هم یکی از افرادی اســت 
کــه بارهــا بر عدم هماهنگی میان نما و درواقع آلودگی بصری شــهری 
تاکید کرده و معتقد است: این ناهماهنگی بیشتر به طراحی نماها و عدم 
انسجام در هماهنگی و همگونی آنها و بسیاری جاها بی سلیقگی بساز و 
بفروش ها بر اثر اطالعات کم آنها در معماری برمی گردد که با ساختمان 
مثل یک عروســک رفتار می کنند. هنر معماری در اینجا بســیار می تواند 
موثــر باشــد و معماران ورزیــده می توانند طرح های خوبی را ارائه و اجرا 
کنند.رییس شــورای شــهر تهران در زمینه عدم هماهنگی میان نماهای 
شــهری معتقد اســت: باید خجالت بکشیم که نمای رومی را در ایران به 

کارمی بریم؛ ما کشــوری هســتیم که ساخت گنبد را به دیگران یاد داد.
چمران اینگونه نماسازی را یک ناهنجاری می داند ومی گوید: این نماها 
با ســبک زندگی ایرانیان مغایرت دارد. وی معتقد اســت درکشــوری که 
در معمــاری حرفی بــرای گفتن دارد، اکنون تقلید کورکورانه و ناقص از 
معماری غربی رخ داده و تهران که می توانســت دارای هویت معماری 

باشد، رها شده است.
طراحی بنا در کشور به سمت تجمل گرایی می رود

در این زمینه فرشــاد حســینی مهندس معمار معتقد است: طراحی بنا در 
کشور به سمت تجمل گرایی می رود.

او در حاشــیه نخستین ســمپوزیوم معماری پویا به خبرآنالین می گوید: 

برخــی از بناهــا بدون در نظــر گرفتن اقلیم و فرهنــگ ایرانی، با تقلید 
از بناهای غربی ســاخته می شــوند برای مثال در ایجاد یک بام ســبز، 
معمــاران نبایــد خود را ملزم به طراحی اســتخر، آب نما و باربیکیو بدانند 
بلکه با کاشت درختان چهارفصل و طراحی چند نیمکت برای استراحت 
می توان با هزینه کمتری به هدف مورد نظر رسید تا افراد بتوانند بهتر از 
اکســیژن موجود در گیاه اســتفاده کنند و در چنین فضای آرامش بخشی 

به استراحت بپردازند.
حســینی می گوید: یک معمار باید در راســتای ایجاد یک فضای ارگانیک 
شهری با طراحی خود به مردم عادی آموزش دهد تا رفته رفته در سطح 

شــهر شاهد فضاهایی در تعامل با محیط زیست باشیم.
وضعیت نامطلوب فضاهای شــهری بررسی شود

یک کارشــناس معماری و بازرگانی در صنعت ساختمان ســازی درباره 
وضعیت نامطلوب فضاهای شــهری در کشور می گوید: این موضوع باید 

در سطح کالن بررسی شود.
علی تفرشــی در حاشــیه نخستین سمپوزیوم معماری پویا به خبرآنالین 
می گوید: در ابتدا الزم است مهندسانی که در این حوزه فعالیت می کنند 
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بهترین مســیر و درســت ترین نوع طراحی را در اولویت ســاخت بناهای 
شــهری در نظــر بگیرند. اگر اصالحــات را از کوچکترین پروژه ها مانند 
پروژه هــای ســاختمانی در مقیاس محدود آغــاز کنیم می توانیم امیدوار 
باشــیم که در ســطح کالن شهری مشــکالت موجود رفته رفته اصالح 
خواهد شد.تفرشی با اشاره به معماری دوستدار طبیعت می گوید: معماری 
خوب به معماری ای گفته می شود که بتواند در مرحله اول با محیط زیست 
دوســت بوده و از بروز آســیب ها جلوگیری کند و در مرحله دوم بتواند بر 
مبنای یک طراحی مناسب احساس امنیت و آرامش را به کاربران انتقال 
دهد. این در حالی اســت که در کنار این پروژه ها، فضاهای بی نظیری 
مانند میدان نقش جهان اصفهان در کشــور داریم که با گذشــت چندین 
ســال از ســاخت آنها همچنان زنده و پویا هســتند و افراد با قرارگیری در 

آن مکان احساس راحتی می کنند.
وی می گویــد: یــک طرح زمانی موفق اســت و می تواند عنوان بهترین 
معماری را به خود نســبت دهد که این دو شــاخصه را در کنار هم رعایت 
کند و با رعایت منابع تجدیدپذیر در ساخت، این وظیفه را به نحو احسن 

در مقابل چشــم بیننده قرار دهد.

عدم زیبایی بصری تهران به علت فقدان طراحی شــهری 
است

یک مهندس معماری و متخصص در صنعت ساختمان هم معتقد است: 
در حال حاضر در زمینه مدیریت شهری در کشور با کمبود مواجه هستیم.
مهندس بابک بهراد با اشــاره به عدم هماهنگی نماها و ســاختمان ها در 
فضای شــهری به خبرآنالین می گوید: باید به این نکته توجه داشــت که 
یک فاصله میان معماری و شهرســازی وجود دارد، یک شــهر بر اساس 
ضوابط خاصی شــامل شــریان ها، فضاهای تجاری، اداری و...  ســاخته 
می شود همچنین در بحث معماری ممکن است دو ساختمان با معماری 
فاخر و بســیار شــکیل ساخته شــوند اما در کنار یکدیگر ترکیب مناسبی 
نداشــته باشــند در چنین حالتی میان معماری و شهرسازی شکافی ایجاد 

می شــود که این شــکاف توسط مدیریت شهری پر خواهد شد.
او تاکید می کند: در حال حاضر در زمینه مدیریت شهری در کشور با کمبود 
مواجه هســتیم و برای رفع آن الزم اســت طراحان شهری تمامی تالش 
 خــود را در زمینــه پر کردن شــکاف میان معماری و شهرســازی انجام

 دهند.

اجتماعی
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با اجراي پروژه هاي متعدد كیفیت محقق شده است:

افزایش ستاره هاي كیفي محصوالت ایران خودرو
افزایش کیفیت محصوالت تولیدي از طریق بهبود 
مســتمر در فرآیندها و زنجیره تامین و تولید، رکن 
اصلي فعالیت در ایران خودرو به شــمار مي رود . به 
ویژه در سال هاي اخیر با عبور از موضوع تیراژ تولید و 
دستیابي به سطح تولید یکنواخت و اقتصادي، ارتقاي 
کیفیت و توســعه محصــوالت از محورهاي اصلي 

فعالیت هاي ایران خودرو بوده است.  
مقولــه کیفیــت در کلیه فرآیندها از تامین و تولید تا 
خدمــات پس از فــروش گروه صنعتي ایران خودرو 
سرفصل فعالیت ها قرار گرفته و نتایج ارزیابي هایي 
که از سوي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران 

منتشر مي شود نیز موید این امر است.
در روش جدیــد ارزشــیابي کیفي خودروهاي تولید 
داخــل که از دي ماه ســال 1394 با مصوبه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و توســط شــرکت بازرسي 
کیفیت و اســتاندارد به اجرا گذاشته شده، دیدگاه ها 
و نظرات مشــتریان با شاخص هاي سختگیرانه اي 

به کار گرفته مي شود .
در ایــن روش خودروهــا در دو مرحله اســتاتیک و 
دینامیــک مورد ارزیابي قــرار مي گیرند. در مرحله 
اســتاتیک، خودرو از نظر پارامترهاي ظاهري، درز 
و فواصــل بدنه، هم ســطحي قطعات و رنگ مورد 
ارزشیابي قرار مي گیرند و در مرحله دینامیک، عملکرد 
کلي سیستم هاي خودرو مانند عملکرد موتور، تعلیق 
و ترمز، فرمان، سیستم هاي الکترونیکي خودرو و... 
مورد ارزشیابي قرار مي گیرند. در این روش، تمرکز 
اصلي بر ایرادات ایمني و عملکردي خودروها با محور 
قرار دادن نظرات مشــتریان اســت به نحوي که در 
صــورت بروز ایرادات ایمني یا عملکردي بارز، خط 
تولید خودروســاز متوقف و از تحویل این خودروها 

به مشتري جلوگیري به عمل مي آید.
درصــورت بروز ایرادات مهم و عملکردي، ایرادات 

با نمره و وزن باالیي در ارزیابي ها لحاظ مي شــود. 
نمرات نهایي و ســطح کیفي هر خودرو با نشــان 
ســتاره در گزارش هاي شــرکت بازرسي لحاظ مي 
شــود. روش نوین ارزیابي شرکت بازرسي مطابق با 

استانداردهاي و رویه هاي جهاني است.
افزایش ســتاره در محصــوالت ایران 

خودرو
اجــراي پروژه هــاي ارتقاي کیفیت در بخش هاي 
مختلف ایران خودرو، در چندماه اخیر به ثمر نشسته 
و منجر به افزایش ســتاره هاي کیفي محصوالت 

ایران خودرو شده است.
تندر 90 و محصول رانا در ســال گذشــته سه ستاره 
کیفیت را به دســت آورده اند. محصول پرطرفدار و 
جوان پســند ایران خودرو یعني پژو 206 هاچ بک 
در مهرماه ســال گذشــته 2 ستاره کیفیت داشت که 
توانست در آبان ماه این سال تعداد ستاره هاي خود 
را به 3 ســتاره افزایش دهد. 206 صندوقدار نیز در 
شــهریورماه 95 توانست تعداد ستاره هاي خود را از 

2 به 3 ستاره ارتقا دهد.
همچنین وانت تندر ایران خودرو در ســال گذشته با 
کسب سه ستاره کیفیت توانست صدرنشین جدول 
سطوح کیفي وانت هاي تولید داخل شود. دنا نیز از 
دیگر محصوالت ایران خودرو در سال 95  دوستاره 

شد.
تنــدر اتوماتیک ایران خودرو هم به جمع 

۴ ستاره ها پیوست
در اردیبهشــت ماه سال جاري گزارش منتشر شده 
از ســوي شرکت بازررســي و استاندارد ایران مبین 
افزایش ســتاره هاي تنــدر اتوماتیک ایران خودرو 
بــود. در این گزارش تنــدر اتوماتیک ایران خودرو 
از ســطح کیفي 3 ستاره به 4ستاره ارتقا یافته است. 
همچنین در همین ماه،  گروه صنعتي ایران خودرو در 

ارزشیابي شرکت رنو، موسوم به آدیت جامع 00611 
در بین کارخانه هاي تولیدکننده محصوالت رنو در 
منطقه،  موفق به کســب نشان برتر و درخشان سبز 
شــد. این موضوع نشان دهنده اهتمام ایران خودرو 
در کســب باالترین عناوین از ســوي سازمان هاي 
ارزیابي کننده است. در این میان شرکت ایران خودرو 
با ارائه طرح فیس لیفت تندر ، موسوم به تندرپالس، 
رویکردي مســتمر و همه جانبه ایي را در اســتمرار 
مسیر ارتقاء کیفیت محصوالت رنو تولیدي خود در 

پیش گرفته است.
سورن دو ستاره شد

در فروردین ماه سال جاري سمند سورن ایران خودرو 
توانست از یک ستاره عبور کرده و دوستاره کیفیت را 
از آن خود کند. در سال 96 پروژه هاي بهبود کیفي 
در ایران خودرو درحال به بار نشســتن اســت و در دو 
ماه ابتدایي امسال محصوالت ایران خودرو توانستند 

دو ستاره به سبد ستاره هاي کیفیت خود بیفزایند.
سوزوکي گراند ویتارا ۴ ستاره شد

ایران خودرو خراســان از سایت هاي تولیدي گروه 
صنعتي ایران خودرو محسوب مي شود . این سایت 
که تولید محصوالت ســوزوکي گراندویتارا، هایما 
و 405 را برعهــده دارد برنامــه هاي متنوع و پروژه 
هاي کیفي متعددي را براي بهبود محصول به اجرا 

گذاشته است.
در دي ماه سال گذشته محصول سوزوکي گراندویتارا 
توانســت از سطح سه ســتاره به چهار ستاره کیفي 
ارتقا یابد. این خودرو، توانست با اجراي برنامه هاي 
بهبود متعدد در فرآیند تولید جایگاه کیفي خود را در 
میــان محصوالت هــم کالس ارتقا دهد. پیگیري 
مســتمر ایرادات مرتبط با قطعات و مجموعه ها از 
ســازندگان،  برنامه ریزي و اجراي مســتمر ممیزي 
مطابق با الزامات تعریف شــده و پي گیري اقدامات 
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اصالحي را از جمله دالیل ارتقاي کیفي محصوالت 
ایران خودرو خراسان بوده است.

پایش وضعیت آالیندگي و تطابق تولید محصوالت 
با همکاري سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت 
از محیط زیست، بازنگری و تثبیت ابزارهای سیستم 
تولید و کیفیت درسالن های بدنه، رنگ و مونتاژ شامل 
آموزش به کارکنان، بازنگری و به روزآوری ابزارهای 
سیستم و همکاری در طرح ریزی فرآیندهای کیفی 
مربــوط به پروژه ERP/SAP را از دیگر اقدامات 

انجام شده در واحد کیفیت سایت خراسان است.
نقشه راه کیفي ایران خودرو

بر اســاس نقشــه راه ترسیم شده براي ارتقاء سطح 
کیفــي محصــوالت تولیدي ایران خــودرو، همه 
محصوالت این شــرکت داراي برنامه مشــخصي 

براي کسب ستاره هاي کیفي هستند.
همانطور که اشــاره شــد، پروژه هاي بهبود کیفیت 
در زنجیــره تولید ایران خــودرو از تامین تا خدمات 
پس از فروش به اجرا گذاشــته شــده اســت، نتایج 
ارزیابــي هــا نیز حکایت از بهبــود در آن دارد. کلیه 
محصوالت ایران خودرو درسال گذشته در شاخص 
IQS )تعداد ایراد اعالم شــده از سوي مشتریان در 
100 دســتگاه خودروي تحویل شده( نیز بهبود 8 تا 

26 درصدي را تجربه کردند. همچنین در سه حوزه 
محصول،  فروش و خدمات پس از فروش عالوه بر 
حفظ ســطح کیفي از سال 94، افزایش دو درصدي 
در میــزان رضایت از کیفیت محصوالت و افزایش 
5 درصــدي بهبود در حــوزه فروش و خدمات پس 
از فروش حاصل شــده است.کســب نتایج و ارتقاي 
ســطح کیفي محصوالت مرهون اقدامات مشترک 
و نظام یافته کلیه واحدهاي ســازماني ایران خودرو 
اســت. واحدهاي  زنجیره ارزش گروه صنعتي ایران 
خــودرو از حــوزه تامین تا خدمات پس از فروش به 
طور یکپارچه و هماهنگ، پروژه هاي بهبود کیفیت 
را در راستاي کیفي سازي محصوالت و ارتقاء سطح 
رضایت مندي مشتریان،  با  تمرکز  بر نظر مشتریان 

در سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند.
برنامه هاي سال 96 براي افزایش ستاره 

هاي کیفي
ارتقــاي کیفیت در تمام بخش هاي زنجیره ارزش 
تولید ایران خودرو در اولویت قرار دارد. براي سال 96 
نیز برنامه هاي متنوعي پیش بیني شده که با اجراي 
آن ســتاره هاي کیفت محصوالت افزایش خواهد 
یافت. ارتقاي ســطح کیفــي محصوالت تولیدي، 
سیســتم ها، پروژه هاي انــواع موتور و پروژه هاي 

زیر ساختاري از جمله برنامه هاي سال جاري است.
اجراي سیستم هاي تولید و کیفیت در تمامي فرآیند 
ها با رویکرد اثر بخشــي شــامل مدیریت دیداری، 
ماتریس تضمین کیفیت ، جلسات مدیریت بر نتایج 
کیفي نیز از دیگر اولویت هاي ترســیم شــده براي 

تحقق در سال جاري است.
مهار نوســانات کیفي در شــاخص کیفیت، کاهش 
ایرادات موتوري از نظر مشــتریان، کاهش شکایت 
رنگ با منشــا فرآیند، بهبود کیفیت دوام قطعات بر 
مبناي شاخص هاي CSI دوام و C100 شش ماهه 

از دیگر پروژه هاي تدوین شده است.
بهبــود کیفیت قطعات و مجموعه هاي خاص مانند 
گیربکــش ، صندلــي ، چراغ ها ، سیســتم تعلیق و 
جلوبنــدي ، کاهش هزینه هاي کیفي خدمات پس 
از فروش مرتبط با قطعه و انتقال آن به ســازندگان 
 Tower قطعــات، اجــراي سیســتم کنتــرل
Control ، بازنگــري انبار داغي قطعات و تبدیل 
به آزمایشگاه براي قطعات خاص، بازنگري استاندارد 
آدیت محصول بر مبناي نظرات مشتریان و استقرار 
فرایند آدیت یا میزان فرسودگي خودرو بعد از مدت 
مشــخص نیز در برنامه هاي بهبود براي ســال 96 

تبیین شده است.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره 18 / خردادماه 461396

Bilingual Economic Monthly  

سرگرمی

جدول

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12



47 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره 18 / خردادماه 1396

Bilingual Economic Monthly  

سرگرمی

بل
ه ق

مار
 ش

ول
جد

ل 
ح

به 3 نفر از خوانندگان محترم 
که رمز درست جدول را 
برای ما پیامک کنند مبلغ 

یک میلیون ریال به صورت 
نقدی اهدا می شود

شماره پیامک: 
02186022778

رمز جدول شماره قبل:

ماه رمضان مبارک

اسامی برندگان 
سالومه خدابنده 
علیرضا موحدی
علی اصغر تهرانی



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره 18 / خردادماه 481396

Bilingual Economic Monthly  

سرگرمی

سواالت انگلیسی را به فارسی جواب دهیدجدول ترجمه



49 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره 18 / خردادماه 1396

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

www.tadbiretaze.com

دریچه ای تازه به دنیای اخبار

سایت خبری- تحلیلی 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره 18 / خردادماه 501396

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

will be the year that the housing head-
winds could get stronger.
 But The Herald also states that none of 
this points to Australia’s housing bubble 
bursting, but just to a little letting of the 
air out of the market. Ah, the perfect 
world where the air hisses out like a lazy 
snake. The problem with Ponzi schemes, 
though, is that as soon as the air starts 
coming out, the snake bites, and the 
whole scheme collapses. In housing that 
plays out as flippers stopping their in-
vestment because they get scary-close to 
not making money anymore. Some even 
start to lose money. Demand plunges 
as soon as the flippers stop flipping, so 
housing prices fall. That means mortgag-
es go underwater.
All of that becomes a catastrophe when 
a nation has issued a huge number of 
variable-interest loans — as Australia 
has. When interest rise just as housing 
prices go down, owners cannot sell their 
way out of trouble as an escape hatch if 
they got in over their heads. The only 
way out is default.
Even worse are interest-only loans 
where speculators qualify for much more 
than they can actually pay for with loans 
that require interest payments only until 
a set date when a balloon payment is 
due. The flipper plans to sell the house 
into a rising market and see a big profit 
before that impossible event hits. The 
home owner who plans to stay counts 
on being able to refi at a more attractive 
interest rate once he or she has built up 
equity due to rising values. If they can’t? 
Australia has half a trillion dollars worth 

of these loans outstanding, comprising 
more than fifty percent of residential 
term loans.
Prices could just settle out if this wasn’t 
a speculative bubble of people buying 
and selling homes to make a quick buck 
in a rising market. But when prices have 
reached lofty heights largely because of 
rampant speculation, housing is likely to 
slide off a cliff when speculation stops 
and prices revert to what people can 
actually afford without all the baloney 
that pumped up the market.
Housing bubbles ready to burst all 
over the world in 2017
 The countries I’ve covered here are 
no different than many others. I could 
as easily write about the UK housing 
bubble, which began to unwind last year. 
Barclay’s is now offering 100% loan-
to-value mortgages — an obvious latch-
ditch kind of effort to prop things along 
to anyone who has seen these things fall 
apart in the past. As with Vancouver, 
Manhattan, and Miami, London’s pricier 
neighborhoods have seen a decline of 
ten percent in value in the past year.
The Organization for Economic 
Co-operation and Development said 
at the start of this year that it now sees 
dangerous property bubbles in several of 
the world’s largest economies that risk 
a “massive” price collapse. It notes that 
New Zealand and Sweden are perched 
at even more precarious heights than the 
UK, Australia, Canada and the US.
All of this accelerating insanity has to 
be a top coming in. One can hope all 
these bubbles deflate slowly, but our 

experience with major bubbles says they 
don’t just fade. As soon as there is no 
greater fool qualified to enter the market, 
housing balloons in the US, Canada and 
Australia will likely implode. Likewise, 
elsewhere.
We have rebuilt almost exactly the same 
potential panic-inducing crisis that was 
just starting to show in 2006; only this 
collapse is likely to be global … all at 
the same time — probably starting this 
year and really falling apart next as con-
tagion moves from nation to nation.
To keep qualified investors coming into 
this Ponzi scheme for now, nations have 
reverted to relaxing credit standards 
and the US back to deregulating banks 
because that’s the only way to expand 
to the next larger tier of fools. Same old 
story as last time. We’re doing this be-
cause we are so addicted to the idea of a 
housing-based economy as the only way 
to go that we bullheadedly keep thinking 
it has no top limit to its expansion.
We do this even though we have already 
experienced how quickly things go 
bad — very bad — when you reduce 
mortgage standards so much in order to 
rope the final round of people in. People 
go mad in herds, but only recover their 
senses one at a time, while voices of san-
ity pretty much talk to themselves.
For right now, the stampede in stocks 
and housing is still on; so don’t worry: 
a collapse is nowhere in site. We are no 
closer to a meltdown in either market 
than Fukushima was after a thousand 
earthquakes and a tsunami. If you don’t 
believe me, ask a banker.
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trying for the past several years to create 
a little inflation? Now their failures are 
because Trump is creating inflation?
The problem is that Trump’s talk of 
infrasture spending raised bond rates in 
Australia, too, which bleeds into mort-
gage rates. Interest rates are now rising 
outside the central bank’s control, just as 
they are here in the US, sending housing 
expansion into reverse. Market forces 
are wresting control over interest from 
central banks, so CB decisions to raise 
target rates at this point don’t amount to 
much more than catching up in order to 
maintain the illusion that they are still 
in control.
UBS also ranks Sydney as the fourth-
most likely city in the world to experi-
ence the implosion of a housing bubble. 
(Vancouver tops the list.) Property prices 
there have grown almost fifty percent 
since 2012, while wages have stagnated. 
That assures it is a credit-fueled housing 
bubble, not a rise born of spreading 
prosperity.
How bad is it?
 This Sydney house with its tiny sliver of 
land in a residential neighborhood sold 
for nearly $1 million in 2014.
 That bad.
Jonathan Tepper — a US hedge-fund 
consultant who predicted the mortgage 
crises in the US, Spain and Ireland — 
claimed Sydney’s housing bubble was 
ready to burst in 2016 with a correction 
that could be as much as a fifty percent 
plunge. Stated Tepper, “Australia now 
has one of the biggest housing bubbles 
in history.” Was he wrong entirely about 
an Australian housing bubble crash or 
just a little premature on the timing?
Some developers (with their own 
interests to promote) say Sydney cannot 
crash because Australia’s population is 
still growing rapidly and will for another 
twenty year, but Sydney could still 
crash if the rise in values has more to 
do with years of speculation than with 
population growth, as rental rates would 
indicate. Prices will revert to what peo-
ple can actually afford when speculation 
can’t go higher.
We know what happens as soon as 
speculative housing bubbles stop rising 
because they can’t find enough qualified 
fools (or enough cheap credit). Like 
all Ponzi schemes, the game is over 
immediately upon reaching the last tier 
of willing or able players. Where wages 

have stagnated for years, that happens as 
soon a speculators can no longer count 
on a profiting from reselling to other 
anxious speculators.
Higher interest disqualifies more 
participants. As in the US, Australian 
households are again already struggling 
under a huge debt load of $2 trillion 
Ausie bucks. That means a little rise 
in interest should shut the game down 
pretty quickly. That crane count over the 
skyline of Australian cities, which has 
outnumbered major cities in the US and 
UK, may start to look a little derelict in 
the years ahead, as rusting cables sway 
in the wind over half-finished, vacant 
monuments.
Stop! Don’t worry about that scenario 
right now. Individual banks in Australia 
have found a way to keep the investor 
pool growing even as central-bank cheap 
money has topped out — mortgage 
fraud. According to a report last spring, 
which was tabled by the Australian sen-
ate, many banks are falsifying applicant 
information in order to make applicants 
look more capable of paying than they 
really are. So, Australia is not just expe-
rience mortgage fraud from applicants, 
but also mortgage fraud from the banks 
making the loans.
You have to appreciate how much the 
Ausies learned from the United States’ 
play book where many banks in Florida 
ran the same game in the run-up to the 
Great Recession. Australia should be 
safe, though, because, according to the 
report, this is happening “with the full 
knowledge of Australian Securities and 
Investments Commission, the Australian 
Prudential Regulation Authority and the 
Reserve Bank of Australia.” (One has to 
wonder why they became so concerned 
about Chinese falsification, when others 
are going out of their way to create false 
applications; but such is the bizarre 
world of housing bubbles, especially 
when they reach their popping point and 
things get desperate.)
Philip Lowe, the Reserve Bank of 
Australia’s governor, tried last fall to 
blame skyrocketing home prices on 
a shortage of houses, rather than on 
the loosey-goosey interest rates of the 
national bank. Sorry, Pip, but if that 
were the case, rents would have risen 
parallel with housing prices; but rents 
have barely nudged upward for years. 
If there is a shortage of inventory, it’s 

only because you’re in a feeding frenzy 
of flippers, not because people can’t find 
enough shelter. It’s a speculative bubble, 
with everyone snapping up anything that 
flashes in the pond. Bite first, decide if 
its food-worthy later.
The last person we would expect to 
understand housing bubbles is a banker. 
Stay with the bubbles in your cham-
pagne flute, Phil. They’re the only ones 
you’re familiar with. The real problem 
is that years of cheap loans have enticed 
your people to amass the highest levels 
of household debt in the world! Do I 
hear a flush coming? But, hey, at least 
the RBA has set aside $300 billion dol-
lars for its next bailout. So, you’re good, 
Australia … until round two. All bets are 
on the house in this casino.
Even ol’ Pip recognizes that one of 
the major reasons governments want 
immigrants is to keep pumping up the 
housing bubble. Lowe stooped to his 
name’s own level when he lamented last 
week that “the insidious” resentment 
that Ausies have toward immigrants, 
such resentment being caused by the 
overcrowding of Australia’s major cities. 
This could doom the land down under’s 
housing-based economy if people there 
start rejecting a major source of demand 
as is happening in the US. You see, the 
eternal expansion of overpopulation is 
essential when the only way to grow a 
housing economy is to grow population.
The solution, according to Lowe, is for 
the government to build more transporta-
tion infrastructure so the influx of people 
can spread out more. (Hmm, you mean 
take out more bonds, which will cause 
interest rates to rise just as happened 
because of Trump’s infrastructure plans? 
I guess Lowe likes the idea if it happens 
in Australia, just not when it happens to 
Australia.)
Hopefully, someday Australia will be 
one big city from coast to coast. Then 
they can start building islands (think 
how much infrastructure spending that 
will cause) to house more people in 
order to keep that real-estate-driven 
economy ever on the rise. (I ask the 
question, “Why do economies need to 
grow? What’s wrong with just sustaining 
nicely? Well, of course, they need to 
grow so that people can get filthy rich.)
How long can the game go on? Accord-
ing to The Sydney Morning Herald, 
 The forecasters are now saying 2017 
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2001 even though prices since 2001 
had risen 450%. So many empty houses 
means there is a lot of reason to believe 
prices will keep falling, especially now 
that the foreign investors are being 
driven away. Have incomes risen 450% 
to keep up with that? Don’t think so.
Because mansions in the best neighbor-
hoods (where the median home price is 
about $5 million Canadian) were oddly 
being left unoccupied and deteriorating, 
Vancouver also imposed a one-percent 
surcharge on property taxes for houses 
that are not primary residences or are 
not rented out for half of the year in 
hopes of getting people to do something 
with those home in order to thin out the 
decay.
(The result of all this has been to push 
Chinese investment down to Seattle, 
Washington, causing the high-end home 
market along the US west coast to 
improve.)
Toronto, Canada, is as much a bubble 
as Vancouver. Doug Porter, the chief 
economist for the Bank of Montreal, told 
investors this past week, “Let’s drop the 
pretense. The Toronto housing market 
and the many cities surrounding it are in 
a housing bubble.”
Prices in that region have risen an 
average of 22% in just the last year. 
This is the fastest increase since the 
late eighties, which almost everyone in 
Canada will agree was another bubble, 
and it comes on top of pervious years of 
double-digit gains.
This is insanely bubblicious activity. 
Did incomes rise 22% last year? Do the 
math: When the cost of housing rises 
22% in one year, and wages rise 2% and 
when the 22% is on a starting number 
that is maybe four times higher than 
the average annual wage that only rose 
2%, clearly there is no more room for 
housing prices to rise … other than by 
foreign investment (now being curtailed) 
or further relaxation of credit terms. 
(Lest you think the latter is a realistic 
possibility, think how much you’d have 
to slacken credit terms in just one year 
to make the next year’s mortgages 
affordable.)
 
The housing bubble down under is 
probably going under in 2017, too
 
Australia appears to be trying to push its 
bubble higher in all the same ways the 

US tried leading into the Great Reces-
sion. Why? Because the Australian hous-
ing bubble is coming to an end, and what 
one does when that happens is loosen 
the strings on the net to cast a wider 
net. Thus, one member of parliament 
is now asking for banks to start giving 
zer0-downpayment loans. Been there, 
done that in the US; and the housing 
market collapse came shortly after.
When you have nothing down and little 
to lose, you walk away from your loan 
quite easily if housing prices fall. So, 
the end of the bubble comes surprisingly 
fast at the point.
The Australian housing bubble perco-
lated along nicely all the way through 
2016 with housing prices in Sydney and 
Melbourne rising fifteen and thirteen 
percent respectively in one year. Can-
berra and Hobart saw about 10% growth 
in prices. In Brisbane, however, where 
construction was soaring, growth has 
almost stalled. Vacancy rates have now 
doubled. Project approvals are dropping, 
so construction will begin to go down. 
Perth was the first major city to shift into 
reverse as it saw property prices slide 
downhill four percent last year. Smaller 
cities where the big money was coming 
from mining of resources sold to China 
are seeing even faster declines. They 
are not ghost towns, but it is the same 
dynamic.
One of the things the US experienced 
in its infamous housing bubble collapse 
was a lot of dishonesty in the loan ap-
proval process and the loan repackaging 
process that became necessary to expand 
the net after all possibilities of legally 
relaxing standards were exhausted. Now 
Australia is in the same place:
 
UBS Securities Australia reported today 
that about 28% of Australian mortgages 
issued in 2015 and 2016 are what we in 
the US have come to call “liar loans,” 
which played a big role in the housing 
boom and the collapse and subsequent 
bailout of the global financial system.
 The last phase of a housing bubble 
needs liar loans to keep going because 
buyers have to reach beyond their limits, 
and the only way to do this is lie now, 
or miss out forever on buying a house to 
live in or get rich with quick as inves-
tor…. US-style mortgage fraud would be 
a “Nuclear Bomb” to Australia’s banks. 
(Wolf Street)

 Much of this fraud has come from 
Chinese investors who falsely stated 
their income. With the Chinese running 
double books in China as well-known 
standard operating procedure, who 
would have thought they might have 
provided false data to Ausie banks? 
Increasingly, Australian banks are afraid 
to lend to them, so Chinese investment is 
falling off sharply.
 Shanghai-based financiers claim their 
Chinese clients’ funding from Aus-
tralian banks has been frozen and they 
face foreclosure – or usurious interest 
rates – from private financiers…. “All 
the deals have been frozen,” said Mark 
Yin, an agent with Shanghai-based 
Home Tree Group, about his Shanghai 
clients’ funding with Australian banks. 
“We are now looking for finance all over 
the world….” Billions of dollars has 
been invested in tens-of-thousands of 
high-rise apartments that are reshap-
ing the skylines of the nation’s major 
capitals, particularly Melbourne, Sydney 
and Brisbane. Most have been sold 
off-the-plan, which means purchasers 
buy off the blueprint with a deposit and 
complete when it is built, which requires 
a second valuation and financing 
commitment by the lender…. Lenders, 
which initially fell over themselves to 
finance overseas’ buyers, slammed on 
the breaks when spot checks on the loan 
applications detected widespread fraud. 
The main problem is mainland Chinese 
buyers, which account for about half of 
the deals. That means many local lenders 
that agreed to provide funding when 
buyers made deposits, will not recommit 
upon completion. Nervous local lenders 
fear that a sharp downturn, or change of 
sentiment, could result in foreclosures 
with overseas borrowers they have little 
chance of locating. (Financial Review)
 According to UBS, misrepresentation is 
systemic, and according to The Guardi-
an, the housing bubble in some parts of 
Australia is “ready to hit the skids.” With 
things falling apart, the Reserve Bank of 
Australia started trying to make Donald 
Trump the scapegoat for the failure of its 
own cheap-money policies … before he 
was even inaugurated. (Don’t they have 
their own notoriously irascible PM they 
could blame?)
Trump’s policies may be inflationary, 
they whine. Wasn’t Australia’s central 
bank, like the rest of the civilized world, 
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for many of his immigration reforms, 
but the math doesn’t care how you feel 
about immigration. Math is math.)
The secondary reason — second only to 
having a cheap-labor pool — that busi-
nesses and government want as much 
immigration as possible is that high 
immigration forces expansion of our 
housing-based economy. And housing 
expansion seems to be the only sure way 
of growing an economy we know about 
— sure, that is, until it isn’t.
Housing markets with the highest risk of 
an immigration-based collapse in 2017 
include Los Angeles, San Francisco, 
Miami, Silicon Valley and New York, 
which have the largest populations of 
foreign renters and buyers. Since some 
of those areas are already hurting on the 
top end of the market, they are going to 
really feel the squeeze.
Consider a simple reality of the depor-
tation threat: even those who are not 
deported are likely to back off from their 
purchasing plans. More will stay for now 
with renting in fear that they may be de-
ported. Overnight, millions of people are 
becoming reluctant to enter long-term 
residential plans.
Not only do millions of families deport-
ed mean a loss in demand; they also 
mean millions of homes and apartments 
going on the market. It’s a price hit from 
both demand and supply sides of the 
market at the same time. In the old days, 
that was a recipe for a ghost town where 
people simply walked away.
The possibility of deportation also 
makes lenders nervous and less willing 
to make loans to undocumented immi-

grants. (Some lenders actually specialize 
in making mortgages to “undocumented 
immigrants.”)  For the bank’s view, 
people leaving the market and selling 
their homes in large numbers means 
oversupply, which predicts falling prices, 
which predicts mortgages going under-
water. If those underwater mortgages are 
adjustable-rate mortgages they cannot 
be refinanced when the interest increase 
comes. So, defaults will rise for immi-
gration reasons just as housing prices are 
exceeding the peek they hit before the 
last major housing crisis. Smart bankers 
are getting nervous, but that means loan 
tightening will exacerbate the problem.
Then you have to factor in the millions 
of immigrants who won’t be coming 
even if deportation doesn’t happen 
quickly. That influx is already down 
because people know the risk of deporta-
tion is far more likely under Trump than 
it was under Obama. (Obama practically 
advertised for illegal immigration by 
letting the world know that children 
would not be deported, which translated 
to “send them quickly while you can 
get them in and can know they will be 
allowed to stay.”)
The factor here is that a third of the 
real-estate industry’s estimated new 
growth is based on new immigrants 
adding to demand. Whether they live in 
apartments, houses or condos doesn’t 
matter. All of that is new construction 
for a planned influx of new people who 
are no longer coming. That is going to 
start taking some plans off the table. 
Many of those permits that have been 
applied for may never be exercised.

While Trump’s massive immigration 
changes (and the fears caused by the 
knowledge that change is coming) are 
likely to effect the lower end of the mar-
ket the most, they will effect mid levels 
as well. Immigrants with specialized 
skills, who are here with green cards to 
do specialized jobs, are becoming more 
skittish, too, being uncertain of how 
Trump’s immigration plans will effect 
them. Even some green-card holders 
who are already far along in the process 
of getting citizenship legally are becom-
ing apprehensive about purchasing a 
home because they are concerned that 
the immigration issue could become 
more aggressive.
So, we have a rather large trigger that 
is already moving, which could cause a 
2017 housing bubble c0llapse.
 
Canada’s housing bubble is more pre-
carious and is already falling in 2017
 From Miami, Florida, to Vancouver, 
B.C., housing is tumbling at the top. 
Vancouver’s housing market decapi-
tation is partially intentional, created 
in part by a 15% foreign-investment 
tax that the city started at the end of 
summer in 2016. They implemented the 
tax because prices at the top were going 
insane due to Chinese investors, and 
that was pricing Canadians out of their 
own market; but that pushes some-
what wealthy Canadians down to high 
mid-level homes, raising prices there, 
which pushes mid-level buyers down 
and so forth.
The 15% tax hits mansions the most 
because that is where foreign money was 
percolating prices into the stratosphere 
(due to Chinese investors looking for 
ways to store their wealth outside of 
badly failing China). However, the price 
drop in top-tier housing is not entirely 
due to the foreign-investor tax because 
sales started to fall sharply (by about 
half the number of units sold in a month, 
year on year) for two months before the 
new tax was voted into place. (Maybe 
just in anticipation?) In fact, the average 
home price in Vancouver has fallen 
almost every month since March, 2016, 
though most of the deflation has been at 
the top. (So, maybe a top is in anyway.)
At the same time, the number of empty 
houses (including derelict mansions) 
in the greater Vancouver area had more 
than doubled from what it was back in 
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Because of a shortage of inventory (the 
lowest number of houses on the market 
since 1999), bidding wars are starting 
again in cities like Seattle and San Fran-
cisco where houses again regularly sell 
for more than their list price.  That kind of 
bubbling-over race to higher prices ran for 
a few years in the highest-priced markets 
before the last housing crash, but it is 
the kind of frenzy that defines “irrational 
exuberance” in a housing market. When 
people scurry to say, “I want to pay you 
more than you’re asking for” in a market 
already priced higher than ever before, 
you’re witnessing the kind of mania that 
precedes a crash. So, that’s another indica-
tor that a top may be near.
One more kind of action that has risen 
back to pre-Great-Recession levels is 
house flipping. Foreclosures are being 
snapped up by mom-and-pop fixer-uppers 
at a level matching the superheated specu-
lation of the last housing bubble.
Some US housing bubbles appear to be 
popping already. Prices on expensive 
homes in some places, such as Miami, 
are now falling quickly. Since early 2016, 
condo speculators in Miami (who buy 
condos pre-construction, hoping to sell 
them for a better price as soon as they 
are completed) have been pummeled into 
accepting losses. Inventory is growing in 

Miami; sales volume is shrinking; and to-
tal volume of sales in dollars is declining.
Same kind thing is happening in Man-
hattan where luxury co-op apartment 
contracts have collapsed 25%. Closings on 
high-end sales in Manhattan (number of 
units sold) had fallen 18.6% year on year 
back in October. Inventory of units in new 
developments was backed up at that point 
an additional 27.2% YoY.
Barry Sternlich, CEO of the Starwood 
Property Trust, which finances real estate 
development, calls Manhattan’s luxury 
condo situation “a catastrophe” that “will 
get worse.” Since homes in this segment 
of the market are typically bought by 
those people who make a lot of money by 
working on Wall Street, one has to wonder 
what this says about the real situation in 
the world of stocks and finance.
From 2017 on, the US housing market 
will face different kind of bubble bust than 
it has ever faced before. The baby-boom 
bubble is now moving out of the housing 
market. For the next two decades, the fast-
est rising segment of the population will 
be those who are seventy or more years 
old, while those who range from twenty 
to sixty nine (where homes are still being 
bought) will shrink in total numbers.
Seventy-plussers, whose total population 
is projected to quadruple during that time, 
buy the lowest number of homes of any 

age group (only about seven percent of the 
market). Not only do they have less need 
of a new home, there aren’t many banks 
that want to issue a thirty-year mortgage 
to someone who will be a hundred years 
old by the house it gets paid off. So, ask 
yourself who is going to buy up all the 
houses that the baby boomers evacuate 
when they move into retirement facilities? 
(The growth in nursing facilities, may 
keep construction going, but it isn’t going 
to help banks with huge numbers of home 
loans on their books, and boomers trying 
to sell in that market will be hurt badly by 
falling values, making it also hard to buy 
into retirement facilities.)
 Why the real-estate mogul president of 
the US may cause the housing bubble to 
collapse in 2017
 It seems counter-intuitive that a real-es-
tate development tycoon would cause 
a housing bubble collapse, as there is 
nothing he would hate more, but consider 
the following:
While high-priced homes (prices and 
numbers of sales) are already starting 
to slide in some major metropolitan 
areas, Trump’s immigration restrictions 
are likely to impact the lower and mid 
segments of the housing market, pushing 
them over the cliff, too — particularly the 
multiple-family housing market and to 
some extent single-family housing. (I’m 
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 The following article by David Haggith 
was first published on The Great Reces-
sion Blog:
 As we enter 2017, housing bubbles are 
showing signs of bursting all over the 
world. I know I’ve been promising I 
would lay out the economic headwinds 
for 2017, but 2017’s headwinds are build-
ing so fast and furious that I’m having to 
break that promised article out into sever-
al articles, as I’m accumulating material 
faster than I have time to cover.
I’m going to start with the housing bub-
bles that are now extremely evident in 
the US, Canada and Australia, noting that 
housing is also insane in its own weird 
way in China again and in many other 
parts of the world. The point I want to 
make is that, with housing bubbles now 
at the peak of popping in several parts of 
the world, this coming housing market 
collapse could make the US housing 
market crash of 2007-2009 look like the 
warm-up act, and housing is just one area 
of the global economy that is showing 
signs of high peril.
 
A 2017 housing bubble collapse in the 
US may be in the cards
 As I wrote in “The Inevitability of Eco-
nomic Collapse,” the whole US economy 
is a house of cards, but particularly the 
US housing economy where we have 
done everything we possibly can to pile 
up a potential housing collapse as precar-
iously as we did last time around just so 
we can watch it all fall down again.
The hard push to get back to where we 
were in 2006 has been on for about seven 
years. In the past few months, housing 
has been on its fastest tear in the US with 
the number of new permits being issued 
for construction in 2017 particularly 
leaping up like a spring lamb, and that’s 
with prices that are now generally higher 

than they were at their peak in 2006. We 
are showing all the same evidence of an 
irrational market that we showed going 
into the Great Recession:
That peak was only attained because of 
lax credit, which made an expanding 
number of purchases possible after 
prices went beyond what people could 
afford. Since wages in real terms (having 
only recently started to rise in a few 
industries) are not any better than they 
were back in the housing crash of ’07-’09 
, today’s higher prices are actually less 
sustainable without dangerously lax loan 
terms than they were back then.
That’s why we have again begun to 
relax loan terms for individuals buying 
a house. For the last eleven quarters, 
more lenders have relaxed mortgage 
standards than have tightened them. 
(“Minimum credit scores have dropped. 
Self-employment documentation has 
reduced. Maximum loan-to-values have 
been increased.”) On top of what banks 
are doing to relax their own self-imposed 
standards, Trump has ordered a review of 
Dodd-Frank with the hope of stripping it 
back in order to get banks to issue more 
loans in order to juice the economy (and 
to make things better for his real estate 
industry). We learn nothing.
 
Cohn said Friday on Fox Business 
that the executive orders are intend-
ed to relieve restrictions and scrutiny 
that post-crisis regulations have put 
on banks…. Trump promised to do “a 
big number” on the Dodd-Frank Act.  
(Bloomberg)
 What could be better than a return to the 
exuberant days of banking deregulation? 
A Republican article of faith says that 
banks and the economy can always bene-
fit from further deregulation. Dodd-Frank 
will be stripped down before it fully goes 

into practice. The unstated goal here is to 
fatten up some more bankers and further 
inflate the housing bubble because we 
are so incapable of thinking outside of a 
housing-based economic model.
The fact is that bank loans to businesses 
have never been higher (in total value 
of loans issued), so there is no problem, 
as Trump claims there is, of banks not 
issuing enough loans to businesses. The 
value of bank loans issued was not even 
this high just before the Great Recession. 
Likewise, the total value of bank loans 
for commercial real estate has never 
been anywhere near as high as it is right 
now. So, most likely those who are not 
being given loans (like perhaps the King 
of Bankruptcy) probably don’t deserve 
them.
For now, the race to the top in housing is 
still on, but there are signs that a peak is 
being reached. I’ referring to signs other 
than just the fact that we’ve passed the 
previous peak’s prices. January purchases 
of existing homes picked up to a pace 
not seen since 2007. The number of new-
home sales jumped 3.7% in one month 
(in terms of number of units sold). That is 
in spite of the fact that the median price 
of a US home has risen 7.1% since the 
same time last year.
One caveat about this rise (until we 
see where it goes in the next couple of 
months) is that some of this activity since 
December’s rate hike may be due to peo-
ple rushing to buy before interest rates 
rise even more, now that rate increases by 
the Federal Reserve are looking certain.
With houses in the US now remaining on 
the market for only fifty days, averaged 
across the nation (less than a month on 
the west coast), the market is feeling as 
searingly hot as it did in 2006 just before 
prices started to fall. So, that’s one indi-
cator a top may be near.

Economic Head- 2017
 winds: Housing Bubbles

 Popping up and Just Plain
Popping Everywhere
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blue states will likely be rattled and 
more hesitant about the future [of] the 
US economy, which will curb their 
interest in making large investments. 
In economically stagnant red states, on 
the other hand, homebuyers will likely 
feel a surge of confidence that could 
bolster demand.” Mortgage rates are 
expected to fluctuate throughout the 
year.Shutterstock
4. Mortgage rates are expected to rise 
but might face volatility.
McLaughlin, McBride, and Hale 
all predict that mortgage rates will 
increase in 2017.
“Inflation is a little bit higher, the 
Federal Reserve will continue boosting 
short-term interest rates, and the expec-
tation is that the economy will benefit 
from government stimulus and that 
growth will pick up,” McBride said. 
“All of those would argue for mortgage 
rates being higher a year from now 
than they are today.”
However, it’s important to note that 
although mortgage rates would likely 
be higher overall in a year, they could 

be volatile throughout because of 
uncertainty about what’s to come, par-
ticularly concerning Trump’s plans for 
financial regulation and tax reform.
“President Trump still hasn’t made 
clear what his plans are for financial 
regulation, but as those decisions come 
out, they may push rates out further as 
investors either flock to or away from 
US bonds,” McLaughlin said. “We’ve 
already seen a slight increase in mort-
gage rates since Trump took office, 
partially driven by an increase in bond 
yields for mortgage-backed securities.”
5. Home prices are expected to rise 
as well.As long as the US doesn’t hit 
another recession, home prices are 
expected to go up.
“Primarily because the Trump admin-
istration has hinted at Dodd-Frank 
reform, which could eventually loosen 
credit and make it easier for homebuy-
ers to borrow, while also implement-
ing tax reforms that could put more 
money in the pockets of homebuyers,” 
McLaughlin said. “These factors com-
bined may cause demand for housing 

to rise, driving prices up.”
Hale says that although prices could 
rise, the increase would likely plateau. 
While there has been an influx of new 
potential homebuyers in the past few 
years, construction hasn’t kept up with 
demand, causing prices to spike. But 
the NAR predicts new building is on 
the horizon.“We’ve had years of limit-
ed inventory, and we expect that build-
ers will respond to the rising home 
prices that we’ve seen by increasing 
building in the years ahead,” she said. 
“That should help prices slow down, 
but they will continue to rise. Our 
forecast for 2017 has them up 3.9%, 
and 3.2% for 2018 — so slower than 
they’ve grown recently, but continuing 
to rise.”
But remember... 
Although politics and economics at 
times go hand in hand, Trump is not 
the only factor influencing the housing 
market. Inflation, buyer demand, inter-
est rates, and numerous other factors 
are at play when mortgage rates and 
housing prices rise and fall.
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Within hours of being inaugurated on 
January 20, President Donald Trump 
issued an order that, despite gaining 
little attention compared with many of 
his executive actions thus far, would 
ultimately affect the bank accounts of 
hundreds of thousands of Americans.
Trump moved to immediately suspend 
a fee reduction for Federal Housing 
Administration loans. The Obama 
administration authorized the fee 
reduction on January 9.
Essentially, the suspension of the 
FHA rate cut stopped a reduction in 
mortgage insurance premiums for 
FHA-backed loans, although the cuts 
hadn’t yet gone into effect, said Ralph 
McLaughlin, chief economist for 
Trulia.
The fee was supposed to be cut by 
0.25 percentage points of the total 
amount borrowed. To put that into 
perspective, had the Obama adminis-
tration’s order gone into effect, Amer-
icans with $200,000 mortgages would 
have saved about $500 over a year, 
while those with $400,000 mortgages 
would have saved about $1,000.
Reactions were, of course, mixed. 
Some critics said Trump’s order 
would take money out of Americans’ 
pockets, especially low-income home-
owners. Others, citing the more than 
$1 trillion in mortgage loans insured 
by the FHA, said the move would pro-
tect taxpayers in the event of another 
housing crash, NPR reports.
But what does it mean for you?

Business Insider spoke with three 
experts to cut the jargon and discern 
how this policy — and Trump’s 
administration as a whole — would 
affect homebuyers this year. Here are 
five things to know.
1. The status quo hasn’t changed... 
The fee cuts Trump eliminated hadn’t 
been enacted yet, so Trump’s order 
didn’t affect those who already have 
mortgages.
“It’s not going to make it more ex-
pensive because the cut was never put 
into effect, so nobody actually got to 
pay lower FHA fees,” Greg McBride, 
chief financial analyst at Bankrate.
com, told Business Insider. “I think 
what’s important here is that nothing 
actually changed, and therefore noth-
ing changed back. The original cut 
in FHA fees was announced but not 
implemented.”
2....  but a horde of new homebuy-
ers could be left out of the housing 
market.
While much remains the same for 
current homeowners, eliminating the 
rate cut could keep potential buyers 
who were hoping to capitalize on it to 
afford a home.
“The National Association of Realtors 
believes that this is an important poli-
cy measure to make sure that housing 
continues to be accessible,” Danielle 
Hale, managing director of housing 
research at the NAR, said of the fee 
cut. “According to our estimates, 
roughly 750,000 to 850,000 home-

buyers will face higher costs without 
that cut going into place, and if we 
don’t get the cut, we expect 30,000 to 
40,000 new homebuyers will be left 
on the sidelines for 2017.”
In other words, though the order 
wouldn’t derail current mortgage 
holders from making their existing 
payments, it could potentially deter 
those on the fence about buying a 
home.
“The estimates are roughly $400 to 
$450 in annual savings, which may 
seem small, but for some people that 
makes a difference between being able 
to comfortably buy a home and maybe 
deciding to rent for a couple more 
years,” Hale said, referring to the 
predicted annual savings for people 
with a mortgage between $160,000 
and $180,000.
3. The effects of the Trump adminis-
tration will likely play out along party 
lines.
Trulia predicts that Americans’ 
political viewpoints will affect their 
feelings about purchasing homes as 
the current political climate settles.
McLaughlin said:
“In a recent survey we conducted 
at Trulia, we found that President 
Trump’s surprise victory gave Repub-
licans a renewed sense of optimism 
toward the housing market, while 
Democrats turned pessimistic toward 
housing in 2017.
“That said, we think that American 
homebuyers in economically healthy 

 If you’re planning to buy a
 house this year, here’s how
 the Trump administration

could affect you
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upward trend, but it will happen at 
a volatile pace.”
In December the Federal Reserve 
bumped short term interest rates 
to between 0.50% and 0.75%, the 
second hike in a decade. The 25 
basis point move left rates low by 
historic standards and did not have 
a huge impact on mortgage rates. 
However, the Fed’s policy makers 
indicated they anticipate three 
hikes in 2017, which could have a 
larger effect. That’s up from the 
two increases officials projected 
before Donald Trump was elected. 
That said, Fed projections can be 
taken with a grain of salt: they also 
originally thought they would hike 
three times in 2016.
4. Credit availability will im-
prove--maybe. 
By and large early Trump admin-
istration priorities are not expected 
to deal directly with housing. 
However, the president-elect and 
his team have made it clear that 
they hope to roll back much of the 
post-crisis financial regulation laid 
out in the Dodd-Frank Act. In theo-
ry, this could open up banks to lend 
more freely to wide-range of would 
be buyers. Though not everyone is 
convinced this type of lending is the 
direction banks would go with any 
new found freedom. Meanwhile, 
there is speculation that Trump 
could return government-con-
trolled mortgage companies Fannie 

Mae and Freddie Mac to private 
control. Investors have cheered 
the possibility, but some housing 
economists worry such a move 
would further restrict who could 
get credit to buy a home.
5. Supply will improve but remain 
short. 
Declining inventory was without 
a doubt the defining feature of the 
housing market in 2016. It led to 
price appreciation, as well as a 
hyper fast market for buyers and 
discouraged would-be-sellers who 
feared entering the buying fray. A 
complete turnaround is unlikely 
in 2017, but there are some signs 
the coming year could see a small 
bump in housing supply--at least 
on the new home front.
Homebuilder sentiment picked 
up late last year, as many expect 
Trump to be a friend to the indus-
try. Meanwhile, strong demand 
should also encourage building. 
“Controlling for the number of 
households in the U.S., housing 
starts are still only 55% of the 50-
year average,” wrote Trulia Chief 
Economist Ralph McLaughlin. 
“The historical view looks like 
there’s also more room for housing 
starts to grow.” Construction, 
however, is unlikely to improve the 
affordability picture because there 
is a growing premium for new 
homes and most building in recent 
years has been on the high-end, 

since builders feel they can get a 
better return there. 
When it comes to existing homes 
a phenomenon Richardson calls 
“rate lock” may constrain inven-
tory. Homeowners who locked in 
a mortgage below 4% are likely 
to stay in low priced homes rather 
than upgrade, a pattern that last 
emerged when rates briefly rose 
in 2013.
6. More Millennials will become 
homeowners--and renters. 
According to Zillow half of all 
buyers are under age 36. Not 
every economist agrees with this 
assessment, however it is clear that 
Millennials will continue to make 
up a large and growing portion of 
the buyer pool. Of course much of 
this is due to the fact that Millen-
nials--adults born after 1980--are 
now the largest adult generation 
and make up the greatest per-
centage of the workforce. Redfin 
expects Millennial homebuyers will 
move from the coasts to “inland 
markets” where starter homes are 
more affordable.
7. Competition will grow fiercer.
In 2017 sellers will maintain the 
edge over buyers as demand is 
expected to increase. In 2016 the 
typical homes stayed on the market 
for just 52 days, about a week fast-
er than in 2015 and the fastest year 
since Redfin began measuring in 
2009. The brokerage expects 2017 
to be even faster.
8. Political uncertainty will be 
replaced with policy uncertainty. 
Experts agree that three of 
President-Elect Donald Trump’s 
policy priorities could meaning-
fully impact the housing market: 
his pledges to spend more on 
infrastructure, to cut taxes and to 
crack down on immigration. The 
consensus is that in the very short 
term any moves in these three ares 
could have a neutral-to-positive im-
pact on the housing market. Over 
the longer term, however, opinions 
vary widely.
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In so many ways 2016 was an un-
precedented, volatile and, for some, 
excruciating 12 months. And the 
housing market was not immune 
to the year’s whims. At the start 
experts anticipated a pick up in 
building activity, instead builders 
are still not producing enough 
homes. Meanwhile, home prices 
appreciated beyond expectations 
and mortgage rates toyed with 
record lows before crossing 4% for 
the first time in two years. “If the 
expectation was that the market 
would transition smoothly from 
deep red hot recovery to normal--
that certainly didn’t happen,” says 
Svenja Gudell, chief economist at 
real estate data firm Zillow.
Nevertheless, Gudell and others 
argue that on balance 2016 was 
a pretty good year for housing. 
National prices finally crossing the 
previous 2006 peak, mortgage rates 
remained historically low and there 
were some signs that Millennials, 
a generation which some feared 
would never buy homes, are begin-
ning to enter the market. Through 
it all the election loomed large. In 
2017 we’ll see how profound it’s 
effects.
Here are eight things housing 
experts expect to see in 2017:
1. Prices will continue to rise--but 
more slowly. 
Prices rose every month last year 
(through October) with the largest 
gains coming in the later half 
and a 5.61% increase in national. 
Experts expect prices will continue 
their climb, but gains will slow. 
“We believe price increases will 
hold steady despite slowing sales 

growth, because homebuyer 
demand is stronger now than it 
was at the same time last year, and 
because we foresee a small uptick 
in homes for sale,” notes Nela 
Richardson, chief economist at real 
estate brokerage Redfin.
“With the current high consum-
er confidence numbers and low 
unemployment rate, affordability 
trends do not suggest an immediate 
reversal in home price trends,” 
noted David Blitzer, chairman of 
the Index Committee at S&P Dow 
Jones Indices, in the December re-
lease of the Case-Shiller home price 
index. “Nevertheless, home prices 
cannot rise faster than incomes and 
inflation indefinitely.”
Redfin expects the median home 
sale prices to gain 5.3% in 2017 
compared to 2016, which would not 
be a major change from the 5.5% 
year-over-year gain expected to 
close out this year. Zillow is fore-
casting the median home value to 
rise 3.2% from $192,500 between 
November 2016 to November 2017. 
Zillow’s home value index rose 
6.5% in the year ending November 
30th.
2. Affordability will worsen. 
Wages are expected to grow in 
America’s big cities this year, but 
the share of homes affordable 
to someone earning the median 
income is not. This trend, which 
has stymied many aspiring to 
buy their first home over the past 
few years, will be intensified by 
a continued shortage in low- to 
moderate-priced inventory and 
rising mortgage rates. “The irony 
of the modern housing market is 

that the places where we are seeing 
wage growth are places where 
people can’t live because they 
are too un-affordable. There is a 
mismatch,” says Richardson.
A decade ago a mismatch like this 
would not have been so apparent 
because buyers could get subprime 
loans, but now high credit is a 
requirement. The percent of new 
listings in the lowest price tier of 
the market has declined nearly 
every month in the last five years. 
Experts agree that even if builders 
are more active this year, they are 
unlikely to significantly add to the 
starter home stock in 2017.
3. Mortgage rates will be volatile. 
The two major political events of 
2016 set mortgage rates moving in 
opposite directions. In June, the 
British vote to exit the European 
Union put rates near a record low. 
In November, the U.S. election of 
Donald Trump had the opposite 
effect, sending rates above 4% for 
the first time in two years. By his-
toric standards rates are still low. 
In 2017 experts expect movement, 
but differ on where for the 30-year 
fixed rate will land. Estimates out 
there range from between 3.75% 
and 4.6%--not so far from where 
it is today.
“Mortgage rates going up is a bit 
of euphoria and optimism over 
[Trump’s] promise to lower taxes, 
increase infrastructure spending 
and drive 4% econ growth,” says 
Richardson. “As more details 
materialize and we get a realistic 
assessment, we will see rates bump 
around.” Notes Gudell: “If you 
squint at line you will see nice 

 Housing Outlook 2017:
 Eight Predictions From

The Experts
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Doha International airport (Area #48)
Al Dafna & Onaiza & Al Qitar (Area 
#60 & 61 & 63)
Al Kharaij & Jebel Thiya (Area #69 
& 70)
The economy is growing less fast, 
and suddenly there’s a big budget 
deficit.

Economic growth has slowed sharply 
in recent years. Qatar’s economy grew 
by just 2.7% in 2016, after expanding 
by 3.6% in 2015, 4% in 2014, 4.4% in 
2013, 4.7% in 2012. Maybe that 

doesn’t sound bad, but is amazing to 
recall how rapidly Qatar was growing 
the mid-2000s, when its economy 
grew by an average of 16.5% annually 
from 2004 to 2011.
And despite the global crisis, there 
was growth of 17.7% in 2008, 12% 
in 2009, 18.1% in 2010, and 13.4% in 
2011.In fact, last year’s growth was 
actually the lowest in two decades. 
The economy is projected to grow by 
a modest 3.4% this year and anoth-
er 2.8% in 2018, according to the 
International Monetary Fund  (IMF). 
However these projections might be 
lowered as the diplomatic rift in the 
region continues to escalate.
A ballooning budget deficit is also 
another problem. The country’s budget 
deficit surged to 17.9% of GDP by 
end-2016, in sharp contrast with a 
surplus of 5.1% of GDP in the previ-
ous year, according to Qatar Central 

Bank.  It was actually the first deficit 
in 15 years, as low oil prices weigh on 
revenues.
Last year, Qatar’s external debt also 
climbed to a record 131% of GDP, 
from 105% in 2015, 79% in 2014, 
80% in 2013, 85% in 2012 and 77% 
in 2011.
In April 2017, overall inflation was 
0.6%, down from 0.9% in the previous 
month and 3.4% in the same period 
last year, according to Qatar Statistics 
Authority  (QSA). While there are no 
official figures yet, consumer prices are 
expected to rise sharply, as its neigh-
boring countries cut transport links 
with Qatar, making it difficult for the 
country to import and export goods.
In 2016, overall unemployment was 
0.2%, the lowest in the Middle East, 
according to QSA. Qatar’s highest-ev-
er unemployment rate was 3.9%, seen 
in December 2011.
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Qatar housing ownership
Massive construction in preparation for 
the 2022 FIFA World Cup continues 
to push up land prices. Al Shamal - 
home to the Al-Shamal Stadium - has 
seen very steep land price increases in 
the past four years. Dafna, West Bay 
and The Pearl registered land price 
increases of around 40% to 50% from 
two years ago. In Central Doha and 
Al Rayyan, land prices have risen 
between 30% and 35% over the same 
period. Land prices also increased 
moderately in South Doha and Umm 
Salal and in the previously underdevel-
oped Al Wakra and Al Daayen regions.
“Land prices appear to have increased 
at the fastest pace, followed by villas, 
where land is typically the most impor-
tant cost component,” according to an 
IMF report.
Land accounts for about half of the 
total value of real estate sales in Qatar 
every year, about 10 times higher than 
its proportion in developed markets, 
according to local property experts.
About 10 years ago, 500 sq.m. land 
on the outskirts of Doha sold for just 
QAR200,000 (US$54,572). Recently, 
land in the Al Mirqab area was worth 
QAR151,000 (US$41,202) per sq. 
m., while land in Doha’s Old Ghanem 
neighborhood was worth QAR207,000 
(US$56,482) per sq. m.
Foreigners can buy in 3 massive 
freehold areas:
The Pearl-Qatar
The Pearl is a QAR36.4 billion 
(US$10 billion) Riviera-style devel-
opment, on a vast man-made island 
off the coast of Doha, the capital city. 
It provides over 40 kilometres of new 
coastline, linked to the mainland by a 
4-lane, palm-tree lined highway. Do-
ha’s international airport is only 20 km 
away. It was here that Qatar offered its 
first freehold properties.
Developed by the United Development 
Company, The Pearl-Qatar has 16,000 
villas and 25,000 apartments.
West Bay Lagoon
West Bay Lagoon is a 2 million sq. m. 
private beachfront compound, centred 
on the Zigzag Towers. At the northern 
tip of Doha’s West Bay district, it is 
surrounded by artificial lagoons.
Barwa - Al Khor City
The Barwa - Al Khor project is a com-
plete city, including seafront chalets, 

villas and elite apartments, covering 
5.5 million sq. m. in Al Khor, 57 km 
north of Doha. The QAR30 billion 
(US$8.24 billion) Barwa Real Estate 
development will house 63,000 resi-
dents in 24,114 elite residential units. It 
also has hotels and sports facilities.

There are also 18 leasehold areas for 
foreigners
Foreigners can alternatively buy lease-
hold property for 99 years, renewable, 
in 18 designated areas, including the 
multi-billion dollar Lusail project, 
under Cabinet Decision No. 6 of 
February 2006. Foreigners can use the 
properties commercially or residential-
ly, transfer the lease to another party, 
and sublet or rent.
Lusail City is an QAR164 billion 
(US$45 billion) waterfront community 
on the northern coast of Umm Salal, 
15 km north of Doha. It is expected 
to house over 200,000 residents in 10 
hotels, 3,000 villas, 12,000 apartments 
and retail areas.

Qatar population
Developed by Qatari Diar, Lusail will 
cover an area of around 21 million 
sq. m. This mega project, in 16 zones, 
will contain an Energy City costing 
QAR9.5 billion (US$2.6 billion), 
and an Entertainment City, costing 
QAR5.5 billion (US$1.5 billion). The 
Lusail Iconic Stadium is also expected 
to be built in the city. The massive de-
velopment is planned to be completed 
by 2020.
Another mixed use development pro-
ject is Al Waab City, owned by Nasser 
Bin Khaled Group, which covers 
about 1.2 million sq. m. Incorporating 
“green strategies” and sustainable 
design principles, it is estimated to cost 
QAR13 billion (US$3.6 billion). The 
development includes 2,411 residential 
units, 232,715 sq. m. of commercial 
space, and a 425 room hotel complex.
Another notable development is Asia 
Towers, which will have four 55-storey 
towers near West Bay. Each tower 
will contain about 1,600 residential 

apartments. Developed by Ezdan Real 
Estate Company, it is estimated to cost 
QAR2.5 billion (US$686 million).

Other leasehold property develop-
ments in Qatar:
Musheireb (Area #13)
Frij Abdul Aziz (Area #14)
Doha Jadeed (Area #15)
Ghanem Al Qadeem (Area #16)
Al Rifa Al Hitmi (Area #17)
Al Salata (Area #18)
Bin Mahmoud (Area #22)
Bin Mahmoud (Area #23)
Rawdat Al Khail (Area #24)
Al Mansoura & Bin Dirham (Area 
#25)
Najma (Area #26)
Umm Ghuwailina (Area #27)
Al Khulaifat (north and south) (Area 
#28)
Al Sadd (Area #38)
New Mirqab & Al Nasser (Area #39)
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rents than are available in more central 
neighbourhoods,” said DTZ Research.
About 59% of all occupied housing 
units in Qatar are rented, according to 
QSA. The average expat household in 
Qatar spends more than a third of its 
annual income on rent, according to 
Colliers International.

Prime apartment rents, 2016:
One-bedroom apartments rent for 
around QAR11,000 (US$3,014) per 
month.
Two-bedroom apartments rent for 
around QAR15,000 (US$3,562) per 
month.
Three-bedroom apartments rent for 
around QAR16,000 (US$4,384) per 
month.
Apartment rents, both in the primary 
and secondary market, are expected to 
fall in the remainder of 2017, amidst 
increased housing supply and reduced 
demand for corporate residential 
lettings, coupled with the worsening 
diplomatic rift in the region, according 
to local real estate experts.
Qatar issues permanent residence 
visas to foreigners buying freehold 
properties, under Law No. 17 of 2004. 
The visa remains valid as long as the 
foreigner keeps the property in his 
name.
Three-fourths of Qatar’s population 
are foreigners, according to the Qatar 
Statistics Authority (QSA). About 82% 
of the population lives in Doha and Al 
Rayyan.
Construction sharply up
The downward pressure on prices 
stems partly from a huge increase 
in the number of prime residential 
units completed last year, especial-
ly in The Pearl-Qatar, according to 
DTZ Research. New towers in Porto 
Arabia and Viva Bahriya are now near 
completion.
About 5,800 new homes are expect-
ed to be completed by year-end, 
according to leading consulting firm, 
ValuStrat.
Moreover, the number of residential 
building permits surged almost 22% 
y-o-y to 365 units in May 2017, 
according to the Ministry of Devel-
opment Planning and Statistics.In 
May 2017, villas accounted for half 
of all new residential building permits 
issued, followed by houses (40%) and 

apartment buildings (5%).
By geographical area, Rayyan account-
ed for about 25% of all building per-
mits issued in May 2017, while Doha 
comes close with 24% share. They 
were followed by Al Wakrah (18%), 
Al Da’ayen (14%), Umm Slal (8%), Al 
Khor (5%), Al Sheehaniya (3%), and 
Al Shamal (3%).
In 2016, the total housing stock, which 
includes apartments, villas and houses, 
stood at about 281,000 units.
A historically volatile property 
market

Qatar average freehold sale prices
In 2009 housing prices in Qatar fell 
by as much as 40%, while residential 
rents dropped about 25%, due to the 
global financial meltdown, according 
to Century 21 Qatar. Then in 2010, 
housing prices fell again by about 4%, 
according to Saudi-based banking firm, 
Samba Financial Group.
Prices stabilized in 2011, thanks to 
Qatar’s spectacular economic growth. 
From 2012 to 2015, the property mar-
ket expanded strongly due to steady 
job growth in non-hydrocarbon sectors 
such as finance, hotels, restaurants, 
and trade and transport. The country’s 
population reached almost 2.4 million 
in 2015, up by about 9% from the 
previous year, reflecting a large influx 
of expatriates.
However in 2016, real estate prices fell 
again. However the slowdown in the 
housing market is not expected to last, 
given the country’s rapid population 
growth.

“With Qatar’s population growth set to 
increase by over 7% per annum in the 
coming years, the real estate market 
will need to expand more quickly to 
keep pace and avoid overheating the 
market,” said Johnny Archer of DTZ 
Qatar.
A rebound in oil prices has also 
buoyed the property market.

“The recent increases in oil prices, 
buoyed by OPEC’s agreement in No-
vember to control oil production, has 
restored economic confidence to Qatar 
following a period of uncertainty. DTZ 
anticipate that this may lead to an 
increase in demand for apartment and 
villa units,” said DTZ Research.
However, it remains to be seen how 
the ongoing diplomatic crisis will 
impact Qatar’s property market. 
Interest rates and the mortgage market
Qatar National Bank (QNB), the 
country’s leading financial institution, 
offers home and land financing at rates 
as low as 4.35%. The maximum loan 
offered to expatriates is QAR3 million 
(US$818,600) with a term of not more 
than 15 years. One can borrow up to 
70% of the value of the property.
In 2016, the amount of real estate 
loans outstanding, which include land 
purchases, property developments, and 
residential and commercial buildings, 
rose by 7.65% y-o-y to QAR130 
billion (US$35.47 billion).

The size of Qatar’s mortgage market is 
estimated at 15% to 25% of GDP. To 
further develop it, Qatar Chamber of 
Commerce and Industry is now draft-
ing the country’s first mortgage law.
In March 2017, Qatar Central Bank 
raised the overnight lending rate from 
4.75% to 5% and the overnight deposit 
rate from 1% to 1.25%, while holding 
the repo rate unchanged at 2.25%.

Land prices continue to rise
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nations, with GDP per capita of almost 
US$61,ooo in 2016. The country is 
also the world’s biggest exporter of 
liquefied natural gas (LNG). It has 
more than 15% of the world’s proven 
gas reserves.
Demand is rising again
The number of residential properties 
sold increased 5.8% to 330 in April 
2017 from the same period last year, 
according to the Ministry of Develop-
ment Planning and Statistics. Likewise, 
the value of residential property trans-
actions soared by more than 36% y-o-y 
to QAR2.85 billion (US$781 million) 
over the same period.

In April 2017:
In Doha, the number of residential 
properties sold rose by 8.7% while the 
value of sales surged 2.14 times the 
previous year.
In Al Rayyan, residential property 
sales also increased, both in num-
ber and in value, by 4% and 13.4%, 
respectively.
In Umm Slal, demand is also soaring, 

with the number and value of sales in-
creasing by 2.24 times and 2.59 times, 
respectively.
In Al Wakra, the number of residential 
property sales fell by 32.7% while the 
value of sales plunged 58.1%.
In Al Shamal, the number of sales fell 
by 25% while sales value dropped 
20%.
In Al Khor and Thakhira, the number 
of property sales increased 12.5% but 
sales value dropped 29.5%.
In Al Daayen, the number of residen-
tial property sales fell slightly 2% but 
sales value rose by 5.6%.
Yields are excellent, though rents 
have stabilized

Qatar prime apartments rents
Gross rental yields in Qatar stand 
at around 10%, according to Alpen 
Capital, an investment bank. From 
2014 to 2015, apartment rents have 
risen between 5% and 10% y-o-y in 
selected developments, particularly in 
the mid-range apartment segment in 
the Al Sadd area.
But in 2016 rents have started to 
stabilize, amidst reduced demand and 
an increase in the supply of prime and 
secondary housing units. In fact in 
some high-end locations, such as in 
The Pearl Qatar and WestBay, apart-
ment rents fell between 5% and 10% in 
2016 from a year earlier, according to 
DTZ Research.
There is also a marked increase in the 
number of tenantslooking for more 
affordable rental properties.
“2016 saw an increase demand for 
both apartments and villas in more 
peripheral suburbs such as Ein Khaled, 
Abu Hamour and Muaither, where 
good quality modern buildings are 
being developed and leased at lower 
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Qatar’s housing
 market remains 

depressed
Qatar house pricesQatar’s housing 
market is now in trouble, amidst a sharp 
economic slowdown and the ongoing 
diplomatic crisis in the region.
Qatar’s nationwide real estate price 
index dropped 9.8% during the year to 
end-Q1 2017, according to the Qatar 
Central Bank (QCB), in contrast to 
the spectacular 13.37% rise during the 
same period last year. When adjusted 
for inflation, the fall is even bigger at 
10.63%.
During the latest quarter, real estate 
prices fell by 1.1% (1.4% in real terms).
At The Pearl-Qatar, a QAR36.4 
billion (US$10 billion) Riviera-style 
development located on the coast of 
Doha, second-hand freehold apartments 
are currently priced from QAR13,000 
(US$) to QAR15,000 (US$) per square 
metre (sq. m.), with newly built houses 
priced above QAR17,000 (US$) per sq. 
m., according to DTZ Qatar. 
Qatari real estate has boomed for 
three glorious years, fuelled by rapid 
population growth and a construction 
boom in preparation for the 2022 FIFA 
World Cup:
In 2013, the real estate price index 
surged 20.74% (16.45% in real terms) 
from a year earlier.
In 2014, the real estate price index 
soared by 34.67% (31.81% in real 
terms) from a year earlier.
In 2015, real estate prices rose by 
14.39% (10.75% in real terms) from a 
year ago.
However in 2016, the housing market 
slowed sharply, with the value of real 
estate transactions plunging by about 
50%, after reaching an all-time high in 
2015. Real estate prices fell by 4.08% 

(-5.23% in real terms) in 2016.

Surprisingly, demand has been rising 
recently. In April 2017, residential 
property sales increased, both in 
number and value, by 5.8% and 36%, 
respectively, as compared to the same 
period last year. However, demand 
is expected to fall againin the second 
half of the year and the overall housing 
market is expected to remain depressed 
in the medium term, because of the re-
cent decision of several Arab countries, 
including Saudi Arabia and Egypt, to 
cut diplomatic ties with Qatar. 
The Qatari economy grew by a modest 
2.7% last year, after growing by an 
annual average of 4.2% during 2012-
15, and 15.7% in 2008-11. The IMF 
expects the Qatari economy to expand 
by 3.4% this year and by another 2.8% 
in 2018, but these projections were 
released two months before the diplo-
matic tension occurred.
Foreigners are allowed to obtain 
freehold ownership in specific areas in 
Qatar: The Pearl, West Bay Lagoon, 
and Al Khor. Foreigners who buy in 

any of these areas are automatically 
granted residency, which extends to the 
owner’s family, for the whole duration 
of the ownership.
Is Qatar’s economy strong enough to 
weather diplomatic crisis?
The current diplomatic crisis will have 
a significant impact on Qatar’s econo-
my as key transport links are now being 
severed, making it difficult for the 
country to import and export goods.
Credit rating agency Standard & Poor’s 
has lowered Qatar’s long-term credit 
rating from ‘AA’ to ‘AA-’, with nega-
tive outlook.
“We believe this [the diplomatic crisis] 
will exacerbate Qatar’s external vul-
nerabilities and could put pressure on 
economic growth and fiscal metrics,” 
said S&P. “We expect that economic 
growth will slow, not just through 
reduced regional trade, but as corporate 
profitability is damaged because 
regional demand is cut off, investment 
is hampered, and investment confidence 
wanes,” the credit agency added.
During the first week of June 2017, the 
Qatari riyal (QAR) dropped temporarily 
to its lowest level in twelve years. The 
riyal is essentially pegged to the US 
dollar.
Despite this, Finance Minister Ali Sher-
if al-Emadi is confident that the country 
can defend its economy and currency 
against the tough sanctions imposed by 
its neighboring Gulf countries.

“We are business as usual, and we are 
open for business,” said Emadi. “We 
know that we might have one or two 
challenges here and there, but this is a 
country that is very resilient. We have 
the assets and security that we need.”
Qataris one of the world’s richest 

by Lalaine C. Delmendo
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