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گزارش «شرق» از کاالیی به نام «خانه» که به فانتزی اقتصاد تبدیل شده است؛ قیمت هایی که بی توجه به رکود فقط باال می روند

مسکن مجنون

همایش ملی مسئولیت اجرائی قانون اساسی

تقاضای واقعی به حاشیه رفت
فرید قدیری، تحلیلگر بازار مسکن، معتقد است که گزارش 
آبان ماه بازار مســکن در شــهر تهران که از سوی بانک مرکزی 
منتشــر شده، حاوی چند پیام مهم برای سیاست گذار مسکن و 

حتی کل تیم اقتصادی دولت است.
او به «شرق» توضیح می دهد: اولین چیزی که این گزارش 
نشان می دهد، رشد بسیار محســوس قیمت مسکن است که 
به ۶٫۸ درصد در آبان ماه در مقایســه با مهرماه رسیده است. 
این نرخ بسیار باالســت؛ زیرا ما از سال ۹۷ شاهد جهش های 
مکرر قیمت مسکن هستیم؛ درحالی که اوضاع اقتصادی خانه 
اولی ها و مستأجرها، به علت تورم عمومی، بهبود پیدا نکرده 

که هیچ، به لحاظ قدرت خرید بدتر هم شده است.
او ادامه می دهد: در کنار این، وام مسکن هم اصال متناسب 
با رشــد قیمت مسکن تعدیل نشده اســت؛ بنابراین در سمت 
تقاضای واقعی، که خانه اولی ها و مســتأجرها هستند، در این 
سال ها شاهد کاهش بوده ایم. با این حال رشد قیمت همچنان 
ادامه داشــته است؛ پس رشد قیمت نزدیک به هفت درصدی 
در آبان مــاه در تهران به این معنی اســت که بازار مســکن از 
نیروهــای اقتصادی یا حتی غیر اقتصادی دیگری دچار تحریک 
تورم شده اســت. این تحلیلگر همچنین تأکید می کند که طبق 
همین گزارش در آبان ماه هشت هزار واحد مسکونی در تهران 
فروخته شــده کــه خبر از رشــد ۵۰ درصدی حجــم معامالت 
مســکن نســبت به مهرماه می دهد. قدیری می گوید: بنا بر این 
آمار، که آمارهای رکودی ســه، چهار ســال گذشته زیاد است؛ 
بنابراین تقاضای خرید مســکن کم نشده است؛ اما این اصال به 
معنی بهبود شــرایط نیســت؛ چرا که این خریدها عموما ناشی 
از خریدهای ســرمایه ای و غیرمصرفی در تهران است. به گفته 
او طبــق این دو بخش در گزارش بانک مرکزی بازار مســکن به 
جــای اینکه در اختیــار مصرف کننده باشــد، در اختیار تقاضای 

غیرمصرفی قرار گرفته است.
او می افزاید: در چنین شــرایطی بازار مسکن بیشتر از اینکه 
از درون بازار ســیگنال بگیرد، مثال وزیــر جدید بتواند با برخی 
سیاســت ها در آن تغییری ایجاد کند، تحــت تأثیر متغیرهای 
بیرونی اســت؛ چرا کــه مهم ترین عاملی کــه موجب تحریک 
خریدهای ســرمایه ای در بازار و رشــد قیمت در پی آن شده، 

انتظارات تورمی است.
قدیری خاطرنشــان می کند که در مهرماه شــاهد افزایش 
هشــت درصدی نرخ دالر و ســکه در یک ماه و تورم عمومی 
نزدیــک به ۵۰ درصد بوده ایم که طبیعتا این وضعیت بر تغییر 
چشــم اندازها و انتظارات تورمی در بازار مسکن نیز مؤثر واقع 
می شــود. او ادامه می دهد: در چنین شرایطی طبیعتا افراد به 
دنبال سرمایه گذاری در بخشی هســتند که ارزش دارایی شان 
را حفــظ کنند؛ بنابراین بازار مســکن پناهگاه ســرمایه گذاران 

می شــود؛ همان طور کــه در آبان ماه این اتفاق افتاده اســت. 
مشــابه این اتفــاق را البته در ســال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ در پی 

پرش قیمتی دالر شاهد بودیم.
این تحلیلگر همچنین می گوید: براساس داده های گزارش 
بانک مرکزی، بازار مســکن از دسترس مصرف  کنندگان واقعی 
خــارج شــده؛ چرا که حتــی اگر تورم مســکن با میزان رشــد 
دستمزدهای شــان متناســب باشد، باید ده  ها ســال پس انداز 
کنند تا صاحب خانه شــوند؛ بنابراین تیم اقتصادی دولت الزم 
است کارنامه پاییزی بازار مسکن را به عنوان یک هشدار و زنگ 
خطــر تلقی کنند و فــورا برای گران ترین بــازار مصرفی مردم 
تدبیــری اتخاذ کننــد؛ آن هم تدبیری از بیرون وزارت مســکن، 
تــا بتواند محرک قیمــت را که انتظارات تورمــی و خریدهای 
سرمایه ای مسکن است، کنترل کند و بازار به تدریج در دسترس 

مصرف کنندگان واقعی قرار بگیرد.
جوالن رانت در بازار مسکن

کمال اطهاری، دیگر کارشــناس بازار مســکن، نیز افزایش 
قیمت مســکن را ناشــی از افزایش شــدید قیمت طال و دالر 
می دانــد و به «شــرق» می گوید پیوندی که بیــن دالر و طال و 

مسکن ایجاد شده، به عملکرد بانک ها بازمی گردد.
او توضیح می دهد: برخی بانک ها تا ۸۰ درصد دارایی شان 
را در بازار مســکن وارد کرده اند و ایــن دارایی به علت ماه ها 
رکود بازار مسکن، اکنون قفل شده است. همین قفل شدگی در 
بازار مســکن موجب می شود که بانک ها نتوانند دارایی شان را 
نقد کنند؛ بنابراین در عمل بانک ها در پرداخت ســود سپرده ها 
ورشکســته محسوب می شوند؛ پس ســعی می کنند همراه با 
افزایــش قیمت طال و دالر قیمت مســکن را هــم باال ببرند تا 
دارایی شان افزایش پیدا کند. سپس ارزش این دارایی شبه پول 
را افزایــش می دهند. از آنجا که بانک ها امروز اگر ورشکســته 
شوند، کل سیستم اقتصاد نابود می شود؛ بنابراین بانک مرکزی 

و دولت به آنها اجازه این فعالیت ها را می دهد.
اطهاری معتقد است که چیزی به عنوان بازار مسکن وجود 
ندارد؛ به ویژه در شهرهای بزرگ و مخصوصا در تهران، چرا که 
بازار خصایصــی دارد و از جمله مهم ترین این ویژگی ها وجود 
حداقلی از رقابت اســت؛ اما آنچه اکنون با آن مواجهیم، یک 
بازار رانتی است که به شدت تحت انحصار بانکی است. هرچه 
هم وابســتگی بانک ها بــه نیروهای خارج از اقتصاد بیشــتر 

می شود، رانتی تر می شوند.
او تأکید می کند: بنابراین در ایران بازار مسکنی وجود ندارد، 
فقط عده ای بــرای رانت جویی تولید مســکن می کنند. نمونه 
آن این اســت که اکنون متوسط تولید مسکن رانتی به ۱۵۰ متر 
رسیده است؛ ولی معامالت مسکن و حتی اجاره به واحدهای 
زیر ۸۰ متر متمایل شــده است. از سال ۸۶ بود که جهش های 
بازار مســکن آغاز شــد، از زمانی هم که مسکن موتور توسعه 

شرق: رشد ماهانه قیمت مسکن جهشی شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از روند «تحوالت بازار 
معامالت مسکن شهر تهران در آبان ماه ســال ۱۴۰۱» اعالم کرده که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شده در آبان امسال در تهران به ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این 
عدد از افزایش ۶٫۸درصدی قیمت مســکن در پایتخت نســبت به مهرماه خبر می دهد. نکته مهم این گزارش 
جهش رشــد ماهانه قیمت مسکن به ۶.۸ درصد است که باالترین نرخ رشد ماهانه مسکن در سال ۱۴۰۱ است. 
همچنین تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران نیز در آبان ماه به هشت هزار واحد مسکونی 

رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۷٫۸ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹٫۶ درصد افزایش نشان می دهد.

سه شنبه
۱۵ آذر ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۳۹

بــازتــاب

پاسخ بانک سپه به مخاطب «شرق»
بازخرید کارکنان بانک ها داوطلبانه است

یکی از مخاطبان روزنامه «شرق» مطلبی تحت عنوان «اعتراض 
کارکنــان بانک های ادغامــی به بازخریدی اجباری» در ســتون پیام 
مخاطبان روزنامه در مورخ سه شــنبه هشتم آذر سال جاری، ارسال 
کرده بود که بانک ســپه در واکنش به آن پاسخی ارسال کرده است. 
پاسخ بانک سپه را در ادامه می خوانید: «بانک سپه نسبت به  اجرای 
طــرح بازخرید خدمــت کارکنان متقاضی خــروج داوطلبانه اقدام 
نموده است. الزم به  ذکر است کارکنان مشمول این طرح، به صورت 
کامــال اختیــاری و با لحاظ صرفــه و صالح خــود در ازای دریافت 
مشوق هایی از جمله دریافت پاداش بازخرید خدمت تا به میزان سه 
ماه حقوق و مزایا به ازای هر ســال خدمت با اعمال افزایش حقوق 
سال ۱۴۰۱ (مصوب شورای عالی کار)، عدم تصفیه تسهیالت دریافتی 
در زمان اشتغال و... از این طرح بهره مند گردیده اند، کمااینکه تعداد 
بسیار کثیری از کارکنان دارای شرایط بازخریدی، از این طرح استفاده 
ننموده و هم اکنون مشــغول ادامه خدمت در این بانک می باشــند. 
علی هــذا در خروج از خدمت کارکنان موصــوف هیچ گونه اجبار یا 

الزامی معمول نشده است».

گاز تحویلی به صنایع فوالد یک سوم شد
عضو هیئت مدیــره انجمــن تولیدکنندگان فــوالد اعالم کرد: 
صنعت فــوالد روزانه حدود ۴۰ میلیون متــر مکعب گاز مصرف 
می کند که متأســفانه امــروز این عدد محدود بــه ۱۵ میلیون متر 
مکعب شده؛ یعنی گاز مورد نیاز صنعت فوالد به یک سوم رسیده 
است. رضا شهرستانی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تأثیر کمبود 
گاز در تولید فوالد، گفــت: تولیدکنندگان برای اینکه از بحران گذر 
کنند، چاره ای جز اســتفاده از مازوت ندارند؛ چراکه یا باید تولید را 
به صورت مطلق متوقف کنند یا مشکالت محیط زیستی ایجاد شده 
را بــه جان بخرنــد. در حال حاضر تولیدکنندگان همــه جوانب را 
می ســنجند؛ به خصوص واحدهایی که تعهــد داده اند و تولید با 
ســوخت مازوت را قبول کرده اند. شهرســتانی با اشاره به تأثیرات 
مصرف مازوت در قیمت تولید، خاطرنشــان کرد: بدون تردید مؤثر 
است؛ چراکه با کاهش سوخت تخصیص داده شده به این صنعت 
۶۰ درصد آهن اسفنجی تولید می شود و این موضوع عطش را در 
بــازار ایجاد می کند و قیمت مواد نوردی را باال می برد. در مجموع 
کاهش تولید خواهیم داشت که در قیمت نهایی نیز تأثیر می گذارد. 
او در پاســخ به این پرســش که چند درصد کاهش تولید خواهیم 
داشــت؟ توضیح داد: نمی توان آمار کلــی ارائه داد؛ چراکه تولید 
در واحدهای مختلف متفاوت است؛ تولید آهن اسفنجی که ماده 
اولیــه تولید فوالد اســت، ۴۰ درصد کاهش پیدا کــرده و این آمار 
نشان دهنده این است که قیمت ها ۱۰ تا ۲۰ درصد در این بازه زمانی 

افزایش پیدا کرده است.

افزایش قیمت خودرو در بازار راکد
ایــن روزها قیمت ها در بازار خــودرو ترمز بریده و روند صعودی 
در پیش گرفته اســت؛ در حالی که بازار در رکــود عمیقی فرورفته و 
خبری از خرید و فروش نیست و خریداران از خرید دست کشیده اند. 
به گزارش ایرنا، بررسی بازار خودرو در یک هفته اخیر حاکی از روند 
افزایشی قیمت ها است. امروز هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در فضای 
مجازی و ســایت های خودرویی ۳۵۰ میلیــون تومان قیمت خورده 
است. همچنین قیمت هر دستگاه دنا پالس اتوماتیک توربوشاژ که تا 
۴۵ روز پیش ۵۱۵ میلیون تومان قیمت داشت، سه روز قبل به ۵۹۵ 
میلیون تومــان و امروز به ۶۱۲ میلیون تومان افزایش یافته اســت. 
واکاوی قیمت ها در آبان ماه امســال در مقایسه با آبان سال گذشته 
نیز از رشــد ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ هــا در انواع خودروهای داخلی، 

مونتاژی و خارجی حکایت دارد.

www azrec co ir www lets mporg ir www tavanir org ir www setadiran ir

www setadiran ir

ir

قانون متروک به قوانینی گفته می شــود که تصویب 
شــده و الزم االجرا هســتند؛ اما عمال ترک شده اند و 
اجرا نمی شــوند. در مدت ۴۳ سال گذشته وزارت کشــور اجازه تشکیل اجتماع و 
راهپیمایی نداده اســت و گروهی هــم خود را محدود به اجــازه و مجوز قانونی 
نمی دانند و به اصطالح خودجوش تشــکیل اجتمــاع می دهند. یا اصل ۳۵ قانون 
اساســی که مقرر می دارد در همه دادگاه ها طرفین دعــوی حق دارند برای خود 

وکیــل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشــته باشــند، باید برای آنها 
امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این اصل هم از اصولی است که مورد بی مهری 
واقع شده و با تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه برخالف 
این اصل عده ای وکیل مورد وثــوق را به محاکم معرفی و متهمان جرائم امنیتی 
و ســازمان یافته اقتصادی را مکلف و مجبور بــه انتخاب وکیل از بین وکالی مورد 
وثوق قوه قضائیه کرد؛ وکالیی که متأســفانه از جاده انصاف بسیاری از آنها خارج 

 اتحادیــه اروپا کــه بعد از دو، ســه قرن جنگ های 
متوالی، صلح و دوســتی را بین کشــورهای اروپایی 
برقرار کرده و ایجاد مرزهای غیرنظامی بین آمریکا با دو همســایه اش و مشــابه 
این در بین کشــورهای آســه آن و... نمونه هایی از به صفر میل کردن نگرانی های 
امنیتی بین این کشورها ســت. آمریکای جنوبی و حتی اخیرا آفریقا نیز در مســیر 
کاهش نگرانی های نظامی-امنیتی قرار گرفته اند. مجموعه شرایط دوران جدید 
عمال موجب شده تا توسل به عوامل سخت افزاری برای حفظ امنیت ملی مانند 

عملکرد روسیه در قبال اوکراین اثر معکوس داشته باشد.
امروزه، هر تالش موفقی برای بســط عمق راهبردی تنها موکول و مشروط به 

این اســت که مردم کشور مخاطب احساس نکنند که هویت، غرور ملی، کرامت 
انسانی، حاکمیت ملی و اســتقالل سرزمینی شان مورد تعرض قرار گرفته است. 
اکنون تقویت چهره و برندینگ ملی، یعنی بهبود وجهه عمومی کشــور، به یکی 
از مؤلفه  های قطعی امنیت ملی تبدیل شــده اســت و این مهــم تنها از طریق 
تالش برای ایجاد حسن شــهرت و حســن ظن عمومی درباره سیاســت های عام 
ملی حاصل می شود. برای این منظور، گسترش رابطه مردم با مردم بهترین ابزار 
اســت. چین تاکنون یک نمونه موفق در گســترش عمق راهبردی خود از طریق 
توانمندی اقتصادی و ایجاد وابســتگی متقابل اقتصادی ضمن احترام به اصول 

مندرج در منشور ملل متحد بوده  است.

بحثی درباره عمق راهبردی

شــدند و در پرونده هــای امنیتی و اقتصــادی حق الوکاله هــای آن چنانی مطالبه 
می کنند. اصول دیگری هم داریم که به دلخواه اجرا می شوند یا مسئول اجرای این 
اصول تفسیری از مسئولیت خود دارد که مد نظر مدونین قانون اساسی نبوده است 
یا با تصویب قوانین عادی قانونی اساســی در اجــرا حکایت دیگری پیدا کرد. مثال 
اصل ۹۹ قانون اساســی که شــورای نگهبان را ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری، ریاســت جمهوری، مجلس شورای اســالمی و مراجعه به آرای عمومی 
و همه پرســی تعیین کرد. جدای از توســیع نظارت از نظارت معمولی که نظارت 
استطالعی است، به نظارت اســتصوابی که نظارت اجرائی است، اعضای شورای 
نگهبــان خود به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس خبــرگان رهبری در انتخابات 
شــرکت می کنند. از طرفی تأییــد صالحیت کاندیدهای مجلــس خبرگان رهبری 
برعهده شــورای نگهبان اســت و این اعضا هم صالحیت دیگر متقاضیان را تأیید 
یــا رد می کنند و هم صالحیت خــود را باید تأیید کنند و این نقض غرض اســت. 
تغییر قانون اساسی هم برعهده شورای نگهبان است و در مواردی شورای نگهبان 
که باید قانون اساســی را تفســیر کند و اصولی که مورد تفســیر قرار می گیرند، در 
حوزه وظایف و اختیارات شــورای نگهبان اســت؛ مثل همین اصل ۹۹ که رئیس 
هیئت مرکزی نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات از شــورای نگهبان در مورخه 
۱۳۷۰/۲/۲۲ درخواســت نظر تفســیری درخصوص کیفیت اجرا و نظارت شورای 

نگهبان را خواستار شد که شائبه تداخل مطرح شده بود.
شورا در مورخه ۱۳۷۰/۳/۱ برابر نظریه شماره ۱۲۳۴ خود خطاب به هیئت مرکزی 

نظارت بر انتخابات که اتفاقا رئیس آن از اعضای شورای نگهبان بود، نوشت:
موضوع در جلســه مورخــه ۱۳۷۰/۳/۱ مطرح و نظر شــورا به این  شــرح اعالم 
می شــود: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام 
مراحــل اجرائی انتخابــات از جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها می شــود -این 

نظر عمال از ســال ۱۳۷۰ باعث حذف بســیاری از کاندیداها شده است تا جایی که 
در مــواردی رهبری از حکم حکومتی اســتفاده و بعضی از رد صالحیت شــده ها 
را تأیید کرده انــد؛ مثل تأیید صالحیت آقای دکتر مصطفــی معین برای انتخابات 
ریاســت جمهوری در ســال ۱۳۸۴. جالب اســت که شــورای نگهبان بــا تکیه بر 
تفســیر خود از نظارت بر انتخابات که شــامل تمام مراحــل اجرائی از جمله تأیید 
و ردصالحیت هــا می شــود، کســانی را ردصالحیت کــرد که در گذشــته چندین 
نوبت از همین شــورا تأییدیــه گرفته بودند؛ مانند مرحوم هاشمی رفســنجانی که 
ســه نوبت برای انتخابات مجلس شــورای اســالمی، ســه نوبت برای انتخابات 
ریاســت جمهوری، چندین نوبت بــرای انتخابات مجلس خبــرگان رهبری که در 
همه این تأیید صالحیت ها به ریاست مجلس، ریاست جمهوری و ریاست مجلس 
خبرگان رهبری رسیده بود و در آخرین نوبت که ردصالحیت شدند، با حکم رهبری 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی دادگاه عالی حاکم بر اختالفات بین 
مجلس و شورای نگهبان را برعهده داشتند و هیچ پرونده ای که حکم محرومیت 
از حقوق اجتماعی یعنی منع کاندیداتوری انتخابات را از مرجع صاحب صالحیتی 
نگرفته بود؛ اما ناباورانه ردصالحیت شدند. یا آقای احمدی نژاد که چندین نوبت از 
شورای نگهبان تأیید صالحیت گرفت و به ریاست جمهوری رسید و با حکم رهبری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و کماکان با حکم جدید در مجمع باقی 
مانده است، بدون حکم محرومیت از حقوق اجتماعی ردصالحیت شد. اینجاست 
که نظر ریاســت  جمهور و رئیس مجلس نســبت به حاکمیت قانون اساســی در 
عمل اختالف  نظر پیدا می کند. به مردم اعتماد داشــته باشیم. هم اندیشی هایی از 
این دســت و اصرار بر قداست قانون اساســی با آنچه مردم در عالم واقع و اجرا 
می بینند، تفاوت دارد و ریشــه بحران های موجود در جامعــه برمی گردد به نگاه 

خاص به قانون اساسی. والسالم.

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

اخـبـار  بـرگـزیـده

رشد ماهانه قیمت ملک در آبان ماه، رکورد امسال را شکست
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معرفی شــد، اوضاع افتضاح شد؛ چون به واسطه این دیدگاه، 
اعتبارات بانک ها به سمت مسکن سوق پیدا کرد و جلوی رشد 
اشــتغال را گرفت؛ بنابراین از ســال ۸۵ تا ۹۰ رشد اشتغال در 
ایران صفر شد که ناشی از همین موتور توسعه خواندن مسکن 
بود. پس از آن هم همه دولت ها این وضعیت را تکرار کردند.

اطهاری با بیان اینکه «مسکن یک کاالی کامال ریالی است، 
از ســاخت تا زمین و خرید آن همه ریالی اســت؛ اما حتی در 
صــورت کاهش حجم معامــالت هم دائمــا افزایش قیمت 
داشــته» می گوید: بســیاری از جهش ها تماما صــوری بوده. 
همان اولین جهش در سال ۸۶ کامال صوری بود، جهش های 
بعــدی هم که ابتــدای دهه ۹۰ رخ داد، صــوری بود؛ چرا که 
توانســت قیمت مســکن را تا صددرصد باال ببرد؛ درحالی که 
همان زمان عرضه مســکن مهر آغاز شــده بود و عرضه زیاد 
بود. بعد از آن قیمت مســکن تقریبا ثابت ماند تا ســال ۹۵. از 
آن زمان تا حاال نیز افزایــش تحریم ها و جهش های پی در پی 
دالر، قیمت مسکن را به قیمت ارز وابسته کرده و حاال دیگر نه 
میزان تقاضا، نه میزان تولید و نه هیچ عامل دیگری جز ارز در 

قیمت مسکن مؤثر نیست.
او ادامه می دهد: تعداد مسکن خالی بین ۹۰ تا ۹۵ افزایش 
پیــدا کرده بود، آن افزایش هنوز هــم ادامه دارد و همین االن 
تخمین این اســت کــه ۱٫۵ میلیون واحد مســکونی خالی در 
تهران هســت، این یعنی عرضه کافی اســت؛ ولی در خدمت 
رانت جویی اســت. باز هم می گویم تباهی از جایی آغاز شــد 
که موتور توســعه بخش مسکن اعالم شــد و این نگاه تداوم 

پیدا کرد.
آینده بازار مسکن چه می شود؟

پیش بینی هــا درباره روند قیمت مســکن تا انتهای ســال 
متفاوت اســت؛ اما پیش بینی اکثر کارشناسان بر این است که 
احتمال تداوم ســیر صعودی قیمت مسکن وجود دارد. برای 
مثال فرشــید پورحاجت، دبیر کانون سراســری انبوه ســازان 
کشــور، تورم و افزایش قیمت در بازار مسکن تا پایان نیم فصل 

دوم ســال را قطعی خوانده و به ایســنا گفته بــود: «با وجود 
همه صحبت های انجام شــده درباره تولید مســکن، حمایت 
از بخش خصوصی و بهبود فضای کســب وکار برای فعالیت 
بخــش خصوصــی در حوزه مســکن در یک ســال گذشــته 
تاکنون، باید گفت که هیچ افق روشــنی پیش روی بازار مسکن

 کشور نیست».
فرهــاد بیضایی، دیگــر کارشــناس حوزه مســکن، نیز در 
گفت وگو با همین خبرگزاری پیش بینی اوضاع مسکن در ایران 
را وابســته به درآمدهای ارزی و نوع آن خوانده و گفته بود که 
اگر درآمد ارزی نداشــته باشیم؛ ولی ثبات نرخ ارز اتفاق بیفتد، 
شاهد رکود مسکن و ثبات قیمت خواهیم بود؛ ولی اگر قیمت 

ارز افزایش پیدا کند، قیمت مسکن هم افزایش می یابد.
احمدرضا ســرحدی، دیگر کارشناس بازار مسکن است که 
در گفت وگویــی با فرارو، اعالم کرده بــود در صورتی که برجام 
احیا نشــود، قیمت مســکن هــم به دنبال جهــش قیمت در 
بخش های دیگر، جهشــی بزرگ خواهد داشت و مسکن وارد 

رکود سنگینی می شود.
فردیــن یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مســکن، هم به 
سه عامل اشــاره می کند: عدم نقدپذیری بازار مسکن، افزایش 
خروج ســرمایه برای خرید ملک در خارج از کشــور و کاهش 
قــدرت ورود به بازار از طرف دهک هــای پایین تر اقتصادی در 

کنار رشد نکردن مبلغ وام مسکن.
او با یادآوری این عوامل بــه اکوایران می گوید: با توجه به 
این موارد و اینکه قدرت ورود به بازار کم شده، حجم معامالت 
نمی توانــد رو به افزایش برود. در بخش قیمت ها نیز تغییر در 
ارزش دالر و حرکت منابع مالی به سمت بازار مسکن قطعا در 
قیمت مســکن اثرگذار است، با این حال با جهش های قیمتی 

مواجه نخواهیم بود؛ هرچند که تورم مسکن ادامه دارد.
یزدانی تأکید می کند که منظورش از جهش قیمتی افزایش 
قیمــت مســکن بیش از اندازه تورم اســت که از نــگاه او رخ 

نخواهد داد.


