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راه و مسکن

مسکن

بازگشایی گذرگاه سوم مشترک مرزی ایران و ترکمنستان

شنبه24مهر  - 1400شماره1185

اخبار
سازندگان داخلی توان ساخت 1میلیون
مسکن را دارند

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مذاکره وزارت
راه و شهرسازی با چینی ها ،گفت:سازندگان داخلی توان
ساخت ساالنه یک میلیون مســکن در کشور را دارند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،اقبال شاکری یادآور شد :در
جلسه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با
حضور وزرای صمت و راه و شهرسازی ،بحث ساخت
یک میلیون واحد مســکونی قانون جهش تولید مورد
بررســی قرار گرفت.وی ادامه داد :هر یک از وزرا در
محدوده کاری خودشان تعهدات مربوطه را اعالم کردند
که چه برنامهریزیهایی برای آنها صورت گرفته است.
وی افزود :در همین رابطه نیز رئیس کمیســیون عمران
مجلس اعالم کرد بحث اســتفاده حداکثــری از توان
داخلی بهعنوان محور اصلی ساخت و ساز در کشور باید
مورد توجه قرار بگیرد.عضو کمیســیون عمران مجلس
بیان کرد :در ســاخت مســکن مورد نیاز قانون حتما از
بخش خصوصی پرتوان داخلی کــه به لحاظ فناوری و
نیروی انسانی و روشهای ساخت در سطح بینالمللی
هستند ،استفاده خواهد شد .به هیچ وجه بحث استفاده
از کشورهای دیگر یا شــرکتهای خارجی در ساخت
مطرح نیست.شاکری گفت« :صحبتی هم که شده صرفا
خبری بوده که وزارت راه و شهرســازی برای کارهای
خودش با چینیها مذاکره کرده اســت .در همین حد.
بقیه نکاتی که ذکر شــده اصال صحت ندارد .انشــاهلل
با توان و قــدرت بخش خصوصی داخلــی دارد موفق
میشویم هر ســال یک میلیون مســکن را طی  4سال
آینده بسیازیم.
معاون سازمان راهداری:

هیچ قیر رایگانی تا کنون به سارمان
راهداری تحویل نشده است

معاون برنامه ریزی ســازمان راهــداری و حمل و نقل
جادهای گفت :بر اساس قانون بودجه ،مجلس  ۱۵هزار
میلیارد تومان برای تأمین قیر رایگان پیش بینی کرده که تا
کنون قیری به این سازمان تحویل نشده است.به گزارش
اقتصادسرآمد ،عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت :بر اساس
بند ز تبصره یک قانون بودجه  ،۱۴۰۰مجلس شــورای
اسالمی مبلغ  ۱۵هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر پیش
بینی کرده است.محمد تیموری روز سهشنبه در جریان
سفر خود به بوشهر تصریح کرد :از این میزان اعتبار۴۸ ،
درصد برای تأمین قیر راههای روســتایی و بین شهری
اختصاص مییابد.وی بیان کــرد :همچنین با توجه به
استفساریه خوب مجلس شورای اســامی قرار است
وزارت نفت مواد اولیه تولید قیر را رایگان به قیرسازها
بدهد و از آن محل ما نیز قیر رایگان را تحویل بگیریم که
با گذشت زمان و علی رغم صراحت قانون هنوز قیری به
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تخصیص نیافته
اســت.تیموری در خصوص وضعیت ناوگان و ماشین
آالت راهداری کشور گفت :در کشور  ۱۴هزار دستگاه
ناوگان و ماشــین آالت راهداری وجود دارد که از این
شمار  ۱۰هزار دستگاه ســنگین و نیمه سنگین هستند.
وی ادامه داد :از این  ۱۰هزار دســتگاه ناوگان راهداری
بیش از  ۶۰درصد عمر باالی  ۲۵سال دارند که مشمول
فرسودگی میشــوند و باید نوسازی شــوند.واردات
کامیونهای  ۳سال ساخت میتواند بخشی از فرسودگی
ناوگان را جبران کندمعاون برنامه ریزی سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای با اشــاره به شرایط ناوگان باری
گفت :برای ناوگان باری با استفاده از ظرفیت بند سه ماده
 ۳۰قانون احکام دائمی کشــور بحث ورود کامیونهای
زیر سه سال به کشور در دستورکار قرار گرفته است که
اگر از این مسیر ماشینهایی با برند مناسب و خوب وارد
ناوگان حمل و نقل کشور شود بخشی از عقب افتادگیها
و فرسودگی ناوگان جبران میشود.

ایران و هند ،آذربایجان را از پروژه اتصال
کشورهای منطقه حذف کردند

نشــریه «گریک ســیتی تایمز» در گزارشــی از حذف
آذربایجان در مســیر ترانزیتی بین ایران و کشــورهای
حوزه اوراسیا از جمله هند و جایگزینی آن با ارمنستان
خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد از نشریه «گریک سیتی
تایمز» ،یک روزنامه نگار شــبکه خبری بیبی سی روز
دوشــنبه به نقل از علیرضا پیمان پاک ،رئیس ســازمان
توسعه تجارت ایران ،گفت :دو مسیر ترانزیتی بین ایران
و کشورهای حوزه اوراســیا جایگزین مسیر آذربایجان
خواهند شد.وی افزود :اولین مسیر در مدت یک ماه پس
از پایان کار تعمیرات افتتاح میشود که از ارمنستان عبور
میکند و دومین مســیر با خرید و اجاره کشتی از طریق
دریا خواهد بود.پیمان پاک در این اظهارات به کریدور
حمل و نقل بینالمللی شــمال  -جنوب ()INSTC
اشاره میکرد .این پروژه بزرگ اقتصادی به طول 7200
کیلومتر و شامل مسیرهای ریلی ،جادهای و آبی میشود
و با هدف کاهش زمان و هزینههای سفر در نظر گرفته
شده است.بر اســاس این گزارش ،کریدور حمل و نقل
بینالمللی شمال -جنوب همچنین تجارت بین روسیه،
ایران ،آســیای مرکزی ،قفقاز ،هند و اروپــا را افزایش
میدهد .این کریدور نه تنها  30درصــد ارزانتر و 40
درصد کوتاهتر از مسیر فعلی است ،بلکه به عنوان یک
ابزار ژئوپلیتیک برای منزوی کردن بیشــتر آذربایجان
در پی بدتر شدن روابط این کشــور با ایران و هند عمل
میکند.مســیر اصلی حمــل و نقل بینالمللی شــمال
جنوب از هند ،ایران ،آذربایجان و روسیه میگذرد.ایندر حالی است که باکو سرمایهگذاریهای عظیمی برای
بهبود زیرساختهای محلی خود برای تأمین نیازهای
این کریدور ،تکمیل جاده هــا ،راه آهن ،پلها و تونلها
انجام داده اســت .علی رغم تعهد اقتصادی برای نقش
کلیدی آذربایجان در این مسیر ،سیاستهای این کشور
منجر به سرد شدن روابط با ایران و هند شده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری گفت :گذرگاه سوم مشترک مرزی ایران و ترکمنستان در مرز اینچه برون بازگشایی وجریان حمل ونقل با عبور آزمایشی
یک کامیون آغاز شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،جواد هدایتی اظهار کرد :مرز اینچهبرون با روش تعویض یدک در د اخل مرز ایران بازگشایی شد.وی اظهار داشت :متعاقب نشست
وبیناری  ۸شهریور سال جاری ( 30آگوست  )۲۰۲۱به میزبانی سازمان راهداری و حملونقل جادهای و با حضور نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در عشق آباد با آژانس حمل
و نقل جاده ای ترکمنستان و پیرو هماهنگی های به عمل آمده در جریان بازدیدهای میدانی از مرزهای چهارگانه مشترک با ترکمنستان به منظور بررسی آخرین اقدامات صورت
گرفته برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و تجهیز تونلهای ضدعفونی در پایانههای مرزی مذکور ،صبح امروز پنجشنبه نخستین کامیون ترکمن وارد پایانه مرزی اینچهبرون شد
و یدک خود را تحویل کشنده ایرانی جهت بارگیری از عمق کشور داد.

چرا سرمایهگذاری ایرنیها در ترکیه افزایش یافت «،اقتصادسرآمد» بررسی میکند

ایرانیان پشیمان دردام ترکیه؟

گروه راه و ساختمان « -برای خرید ملک
در ترکیه احتیــاط کنید» ایــن تک جمله
خیلیها را که ســرمایههای خود را جمع
کردند و راهی ترکیه شــدهاند ،نگران کــرده .ماجرا آن
است که خبری در رسانههای ترکزبان منتشر شده که
البته برخی آن را شایعه میدانند .میگویند طبق قوانین
ترکیه ،ایرانیها باید آپارتمان خود را حدودا  ۴۰درصد
پایینتر از قیمت خرید به شــهروندان ترکیه بفروشند.
اتفاقی که چندین سال پیش برای سرمایهگذاران چینی در
ترکیه رخ داد .آن ها سرمایههای خود را جمع کردند و از
ترکیه رفتند.به گزارش اقتصادسرآمد ،اکنون درحالی این
خبر دست به دست میشود کهتعدادی از تجار ایرانی
که در ترکیه آپارتمان خریده بودند ،پس از فروش آن ها
و تحمل زیان ،با ممانعت دولت ترکیه برای خارج کردن
وجوه حاصله مواجه و در عوض مجبور به سپردهگذاری
در بانک ترکیهای به مدت ۳ســال آن هم به لیره ترکیه
شدهاند .موضوعی که البته موضعی رسمی در برابر آن
گرفته نشده و بهعنوان موضوعی نگرانکننده از آن یاد
میشود.کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای اخیر
و بیم تداوم روند آن ،بســیاری از افراد و حتی صاحبان
ســرمایههای خرد را به این فکر واداشت که دست کم
برای حفظ ارزش پولشــان ،به خرید ملــک رو آورند.
افزایش تورم در حوزه ملک و مســکن در ایران ،نسبت
به تورم سایر حوزهها ،خریداران را به سرمایهگذاری در
خارج و به طور طبیعی نزدیکترین کشوری که از ثبات
و امنیت اقتصادی قابل قبولی برخوردار است ،کشاند.
افزایش مهارناپذیر بهای ملک در تهران ،به حدی است
که هماکنون ارزش هر مترمربع مسکن در شمال تهران
حدود  ۳برابر شهرهای خوبی نظیر اســتانبول و آنتالیا
است .این موضوع سرمایه گذاران را به ترکیه سوق داد
وامروز دچار دردسری شدهاند که خالصی از آن تا سه
سال ممکن نیست.
ایرانیان پشیمان در دام ترکها
حسن محتشم ،کارشناس بازار مسکن با بیان این که در
ترکیه و دبی بعضا مشکالت شــغلی و معیشتی زیادی
وجود دارد گفت :ترکیه آش دهنســوزی نیســت اما

بسیاری از هموطنان که در این کشور اقدام به خرید ملک
میکنند به قصد باز شدن روزنهای جهت اقامت یا رفتن
به کشوری دیگر این کار را صورت میدهند .اما گرفتار
دام اردوغان میشوند.
خانه فقط به ترک فروخته شود
وی میگوید« :بسیاری از شــرکتهای ایرانی در ترکیه
اکنون در این کشور ،ملک خریداری کردهاند .اکنون شایع
شده است که ایرانیانی که در ترکیه خانه خریدهاند ،باید
خانه خود را به ترکها بفروشند و اجازه ندارند به ایرانیها
بفروشند .این حق مالکیتی که در اسالم قید شده و آزادی
انتقال ملک بــه دیگری را از بین میبرد.محتشــم با بیان
اینکه چینیها قبال در ترکیه بســیار خانه میخریدند ،به
تجربهای مشابه اشاره کرده و میافزاید« :پس از آنکه اعالم
شــد چینیها نمیتوانند به چینی خانه بفروشد ،خرید
خانه ازسوی چینیها در ترکیه ،به حداقل رسید .اگر این
اتفاق در مورد خریداران ایرانی نیز تکرار شود ،هم روی
بازار مسکن و هم ساختوساز در ترکیه اثر میگذارد و
هم توریســت ایرانی را از ترکیه کم میکند».به گفته او،

هیچکس نمیتواند پیشبینی کند که آینده روابط ایران و
ترکیه چه خواهد شد .افراد کوتهاندیش رابطه را مخدوش
میکنند و بزرگان از حل آن وامیمانند.
سرنوشتی مشابه سرمایهگذاری در گرجستان در
انتظار است؟
به گفته محتشــم این ترس تا اندازهای اســت که مردم
نگران هستند حاال که اختالفات سیاسی ایران با ترکیه
و جمهوری آذربایجان شدت گرفته ،سرنوشتی همانند
خریداران امالک در گرجســتان در انتظار آنها باشــد.
نکته آن است که پیشتر گرجستانیها دست رد به سینه
ایرانیها زدند و دیگر خریدن خانه برای گرفتن اقامت
گرجستان کافی نیست .براساس مقررات تازه این کشور،
شــهروندان ایرانی باید عالوه بر خرید ملک دستکم
٦٥هزار دالر سرمایه به گرجستان ببرند تا بتوانند اقامت
این کشور را دریافت کنند.».
چرا سرمایهگذاری ایرنیها در ترکیه باال رفت؟
این کارشناس مسکن یادآور شــد :ماجرا آن است که
بسیاری از مردم با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب

کشور ،سرمایههای خود را برداشته و برای سرمایهگذاری
به ترکیه بردهاند و براساس آماری که ترکیه اعالم کرده
امروز ایرانیان اولین خریداران امالک این کشور محسوب
میشــوند و گوی ســبقت را از عــراق ربودهاند .بنابر
گزارش مرکز آمار ترکیه ،ایرانیان فقط در ماه آگوســت
(اوایل مرداد) با خرید  ۹۱۱ملــک در ترکیه رکورددار
خریداران خارجی امالک در این کشــور شدند .تا سال
گذشته ایرانیان پس از عراقیها دومین خریدار امالک در
ترکیه بودند که امسال در جایگاه اول قرار گرفتهاند .میزان
خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه طی  ۲سال گذشته
 ۱۵برابر شده است.
کشف کالهبرداری در فروش امالک
به خارجیها در ترکیه
محتشم گفت :یک اتفاق دیگری که همسو با این شابعات
در حال رخ دادن اســت ،موضوعی است که در یکی از
روزنامههای ترکیه نوشته شده بود .پس از ارائه شکایات
بسیاری به اداره ثبت امالک ترکیه درباره تطابق نداشتن
ارزش واقعی امالک فروخته شده به خارجیها به ارزش
بیش از  ۵۰۰میلیون لیر ،بســیاری از معامالک امالک با
خارجی ها طی  2هفته گذشــته لغو شده است.نداشتن
آگاهی از قوانین کشورهای مقصد را از دیگر مشکالت
مهاجران است .کالهبرداری از طریق فروش امالک در
گرجستان ،قبرس ،دوبی یا ترکیه وجود دارد .مثال خریدار
بعد از ثبت سند متوجه شده که آپارتمان مدنظرش این
واحد نبوده است .از نظر قانونی هم نمی توانند هیچ کاری
بکنند چون سند به ثبت رسیده است .اگر خریداران وکیل
نداشته باشند ممکن است گرفتار بسیاری از این تقلبها
شوند.در سالهای اخیرســطح درآمدها به اندازه تورم
افزایش نداشته ،از آن طرف نرخ بیکاری باال رفته است.
با وجود آنکه نرخ اجاره به نســبت قیمت مسکن رشد
نکرده ،همین اعداد و ارقام هم از عده مستاجران خارج
است .لذا بسیاری از زوجین ،ساختن آیندهای روشن را
در مهاجرت میبینند که آن هم مشکالت خودش را دارد.
اگر دولت در یک برنامه میان مدت و بلندمدت ،تعادلی
بین هزینههای جاری و درآمد افراد ایجاد کند هیچکس
از ایران نمیرود.
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معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :طی سه سال گذشته
 ۲۰۰مدرسه در شهرهای جدید ســاخته شده و برنامه
ساخت  ۳۰۰مدرسه دیگر در دولت سیزدهم در دستور
کار است.به گزارش اقتصادسرآمد،حبیب اهلل طاهرخانی اظهار کرد :
در دهه اخیر با ساخت و اجرای واحدهای مسکن مهر میزان جمعیت
هدف در بسیاری از شــهرهای جدید به طرز قابل توجهی افزایش
یافت.وی افزود :افزایش جمعیت و شتاب ساخت واحدهای مسکن
مهر به گونهای بود که در تعدادی از شــهرهای جدید ،برنامههای
توسعه شهر دچار مشکل شد و بسیاری از شهرهای جدید به ویژه در
پیرامون کالنشهرها در زمینه برخی خدمات شهری دچار مشکالتی
شدند.طاهرخانی با بیان اینکه به دنبال گسترش واحدهای مسکن
مهر یکی از مهمترین کمبودها خدمات آموزشــی بود ،خاطرنشان
کرد :ساخت و توســعه مدارس در ســالهای اخیر بسیار اهمیت
پیدا کرد و نهضت مدرســه ســازی به عنوان یکی از رویکردهای
اساسی شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفت.معاون وزیر راه
و شهرسازی تاکید کرد :تحقق عدالت اجتماعی یکی از راهبردهای
اساسی در برنامهریزی توسعه شهرهای جدید است .تمرکز اصلی
در ساخت مدارس در شــهرهای جدید ،در محدوده های مسکن
مهر بوده که از ســرانههای پایینتری در شاخص فضای آموزشی
برخوردار بودند.به گفته طاهرخانی ،از مهمترین اقدامات صورت
گرفته در این زمینه میتوان به ســاخت  ۲۰۰مدرسه در شهرهای
جدید در سه سال اخیر اشاره کرد که نیاز به مراکز آموزشی در شرایط
کنونی را برطرف ساخته است.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای
جدید گفت :ساخت مدارس برای جمعیت آتی در شهرهای جدید
نیازمند تداوم است که برنامه احداث  ۳۰۰مدرسه دیگر در شهرهای
جدید تا پایان دولت ســیزدهم تدوین شده که هم اکنون حدود ۴۰
مدرسه در این شهرها در حال ساخت است.وی یادآور شد :فراتر از
ساخت مدارس ،شرکت عمران شهرهای جدید به دنبال گونههای
مترقیتری از مدارس همچون مدارس اجتماع محور است که هم از
ی برخوردار باشند تا
کالبد و معماری جذابتر و هم آموزش مشارکت 
کیفیت آموزشی در این شهرها بهتر از دیگر شهرها باشد .مدیرعامل
شرکت عمران شــهرهای جدید گفت :راهاندازی مدارس اجتماع
محور در شــهرهای جدید یکی از ارکان مهم ساختار اجتماعی در
محالت خواهد بود که بیشک شــروع فعالیتهای این مدارس،
محور تحولی ساختاری در راســتای تحقق رویکرد محله محوری
و گامی ارزنده برای راه اندازی واحدهای مربوط به سالمت ،امور
ورزشی ،تفریحی ،آموزشی ،فرهنگی ،مذهبی ،هنری و کتابخانهها
در مقیاس محله خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفته
با آغاز بهره برداری از یک جاده جدید ،کامیونهای
ایرانی بدون نیاز بــه عبور از خــاک آذربایجان به
اوراسیا دسترسی خواهند داشــت.به گزارش اقتصادسرآمد،
هرویــک یاریجانیان ،عضو هیــات نمایندگان اتــاق تهران و
رئیس اتاق مشترک ایران -ارمنستان جزئیات بیشتری از مسیر
جایگزیــن ایران بــرای آذربایجان ارائه کرده اســت.او گفته:
دولت آذربایجان ۱۳۰ ،دالر در مسیر رفت و  ۱۳۰دالر در مسیر
بازگشــت از جاده ای که ایران را به ارمنســتان متصل میکرد،
عوارض تعیین کــرد و گاها کامیونهای ایرانــی را نیز جریمه
میکرد .در واقع با این اقدام دولت باکو ۳۰۰ ،دالر به هزینه های
صادراتی ما افزوده شد .این جاده در کل حدود  ۲۱کیلومتر است
و  ۶کیلومتر از آن ،وارد خاک آذربایجان می شــود.او ادامه داد:
با پدید آمدن این مسایل ،دولت ایران و دولت ارمنستان توافق
کردند که جاده «تاتا» را به عنوان مسیر جایگزین تعیین کرده و
نسبت به آمادهســازی آن اقدام کنند .البته جاده تاتا پیش از این
نیز مورد استفاده قرار میگرفت و اتوبوس ها و کامیونها برای
عزیمت به ارمنستان از این مسیر استفاده میکردند .اما این جاده،
دارای شیب و گردنه های تندی است که تریلیها قادر به عبور
از آن نیســتند و همچنین در مواقع بارندگی ،عبور از این جاده
دشوار میشود .از این رو ،دو دولت وعده داده اند که این جاده
تا پایان آبان ماه به عنوان مســیر جایگزین برای همه خودروها
قابل بهره برداری باشــد .در این صورت ،کامیونهای ما بدون
دردسر به ارمنستان و اوراســیا راه پیدا میکنند.او با بیان اینکه
«دولت ارمنستان قصد دارد ،به میزان یک میلیارد دالر برای حفر
تونلهایی در مسیر کاجاران سرمایه گذاری کند» توضیح داد :با
حفر این تونلها ،زمان پیمودن مسیر ایران تا ایروان از حدود ۷تا
 ۸ساعت به حدود  ۴ساعت کاهش پیدا میکند .سرمایه گذاری
روی این جاده مستقیم ،بسیاری از مشکالت ما در زمینه حمل
کاالهای فاسدشدنی نظیر لبنیات و میوه و تره بار را حل میکند.
بدین ترتیب عالوه بر سرعت ،شــاهد حفظ امنیت و افزایش
حجم کاالهای صادراتی به این منطقه خواهیم بود .جالب اینکه
تعدادی از شــرکتهای ایرانی نیز نسبت به سرمایه گذاری در
این مسیر ،اعالم آمادگی کرده اند .همچنین برای حفر این تونل
ها ،یک مناقصه بین المللی نیز در حال برگزاریاست که تعدادی
از شرکت های معتبر ایرانی نیز در این مناقصه ،مشارکت جدی
خواهند داشت .او گفت که احتماال استفاده از این مسیر ،حدود
دو سال دیگر ممکن باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان تسهیالت
مسکن هفته آینده مشخص میشود ،گفت :پیشنهاد
ما برای ســقف تســهیالت  ۴۰۰میلیون تومان در
شهرهای بزرگ است.به گزارش اقتصادسرآمد ،رستم
قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی راه
و شهرسازی اســتان فارس گفت :سفر به اســتان فارس به این
دلیل برنامهریزی شده اســت که گامهای مشخصی برای رفع
مشکل مسکن وشهرســازی در اســتان برداریم .استان در این
زمینه عقبماندگیهایی دارد و البته پیشرفتهایی هم مشاهده
میشود .به هرحال به عنوان استانی که بیشترین شهرهای کشور
در آن قرار گرفته است و مساحت قابل مالحظهای دارد ،باید به
استان فارس توجه شــود.وی ادامه داد :در جلسهای که قبل از
سفر برگزار شد ،تالش کردیم که بودجهای برای حل مشکالت
حملونقل اســتان در نظر گرفته شــود .بودجه دولت محدود
است و این واقعیتی است که در کشور وجود دارد .بنابراین باید
متناسب با این واقعیت گامهای بزرگ برداریم .با تالشهایی که
انجام شد اعتبارات مناسبی برای پروژههای استان در نظر گرفته
شــد .از جمله برای تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز که به زودی
به بهرهبرداری میرسد.قاسمی افزود :پروژه بزرگ دیگری که
جزو مشکالت استان اســت ،محور شیراز-جم-عسلویه است
که اعتبار مناسبی در سفر تصویب شــده و احداث باند دوم آن
به زودی آغاز میشــود .تامین بخشــی از این اعتبار را سازمان
مدیریت برنامه و بودجه تقبل کرده و اعتبارات دیگری هم برای
این پروژه پیشبینی شده است .البته برای بخشهای دیگر نظیر
الر نیز اعتبار دیده شد .این اقدام میتواند برای استان گام خوبی
باشد .هرچند بســیاری از این پروژهها در دست اقدام است اما
تزریق این اعتبار میتواند سرعت خوبی را به این پروژه ها بدهد.
فرصت بسیار خوبی برای استان ایجاد شده و باید تالش کنیم از
این فرصت به خوبی استفاده کنیم .ما پیگیر دریافت منابع هستیم،
اما در استان باید پیگیری شود که پروژهها در زمانبندی مشخص
تمام شود.وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به بحث حملونقل
ریلی گفت :در سفر بوشهر رییس جمهور از قطعه دهم راهآهن
شیراز-بوشهر بازدید کرد .این پروژه یکی از پروژههای بزرگ
کشور است و باید بنبست راه آهن شیراز با وصل به بنادر جنوب
کشور شکسته شود .در این سفر اجازه دادند حدود  ۲۰۰میلیون
دالر از محل تهاتر نفت برای این پروژه در نظر گرفته شــده و
پروژه فعال شود تا مدل مالی اصلی پیشبینی و باقیمانده اعتبار
از روشهای دیگر تامین شود.

عوارض صدور پروانه مسکن در برخی شهرها
از هزینه ساخت بیشتر است

کارشناس صنعت ساختمان معتقد است همه نیازمندی های الزم برای
اجرای قانون جهش تولید مســکن و ساخت سالی یک میلیون واحد
در کشور فراهم است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن ،اصلی
ترین افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر را عدم توازن میان عرضه
و تقاضا و کمبود ساخت و ســاز در کنار عواملی چون شاخصهای
اقتصاد کالن و رشد بازارهای موازی میدانند.
از همین رو دولت سیزدهم در اقدامی که نشان دهنده نیازسنجی بخش
مسکن است ،شعار ســاخت ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی را
مطرح کرده که در صورت اجرای صحیح آن و رفع برخی انتقادات از
جمله نحوه تأمین مالی این طرح که مانع از تورم زایی باشد ،میتواند
بسیاری از خانه اولیها را صاحب خانه کند.
اصغر مخلوقی کارشناس صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر
درباره طرح ساخت ساالنه یک میلیون مسکن دولت سیزدهم اظهار
کرد :تأمین مسکن قشر متوســط و دهکهای پایین جامعه به یکی از
دغدغههای امروز کشــور تبدیل شده اســت .دولت سیزدهم شعار
ساخت ساالنه یک میلیون مسکن را ارائه داد که به نظر میرسد اقدام
خوبی است چون در سالهای گذشته کمبود تولید مسکن داشتیم.
وی افزود :تا سال  ۹۲آمار تولید مسکن ساالنه  ۸۰۰هزار تا یک میلیون
واحد بود اما تا سال گذشته به ساالنه  ۳۰۰هزار واحد کاهش یافت .به
عبارت دیگر  ۴میلیون واحد مسکونی کسری داریم و دولت سیزدهم
عالوه بر اینکه ساالنه یک میلیون مسکن بسازد باید کمبود  ۴میلیون
واحدی را هم جبران کند.
کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید تمام قوای کشور پای کار بیایند
و صدور مجوزها و پروانههای ســاختمانی تسهیل بشود گفت :باید
منابع آماری ما در خصوص جمعیت هر اســتان و همچنین جمعیت
نیازمند مسکن در همان استان ،به روز رسانی شود.
مخلوقی ادامه داد :مهمترین بخش تأمین مســکن ،زمین آن است که
دولت باید اراضی مسکونی قابل ساخت را احصا کند .باید این مرحله
تاکنون انجام می شــده است یا در حال انجام اســت .در مرحله دوم
باید شهرها و شهرکهای جدید برای ساخت و ساز مشخص شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید طبق قانون جهش تولید مسکن ،به این طرح
زمینهای دولتی اختصاص داده شود بیان کرد :بزرگترین ایراد مسکن
مهر ،انتخاب اراضی بود که زیرساخت نداشــت .لذا بعد از  ۱۲سال
هنوز واحدهای مســکن مهری داریم که انشعابات الزم در آن فراهم
نشده است.
عضو انجمن صنفی مهندســان مشاور یادآور شــد :مهمترین چالش
طرح ساخت ساالنه یک میلیون مســکن ،تأمین مالی آن است که از
روشهای مختلف میتوان آن را فراهم کرد.
وی به لزوم افزایش سقف تسهیالت ســاخت مسکن اشاره و اظهار
کرد :با افزایش  ۱۰برابری قیمت مسکن و  ۷برابری هزینه ساخت در
طول سالهای اخیر ،میبایست میزان تسهیالت ساخت نیز متناسب
با آن افزایش یابد که در قانون جهش تولید مسکن منابع آن دیده شده
است .همچنین بر اساس آمار مذکور باید سهم تسهیالت بخش مسکن
از کل تسهیالت بانکی به  ۲۰درصد افزایش یابد.
این فعال صنعت ســاختمان یکی دیگر از پتانسیلهای مغفول برای
تأمین مالی طرح یک میلیون مسکن را حذف الزام به سبز بودن فرم «ج»
متقاضیان عنوان و اظهار کرد :قشری که سالهای گذشته ممکن است
ملکی خریداری کرده باشند پتانســیل بیشتری نسبت به خانه اولیها
برای خرید مسکن دارند.
وی در خصوص تأمین مالی ســاخت و ســاز از بازار سرمایه گفت:
فروش متری ساختمان در بورس کاال در یک سال گذشته مطرح شده
که هم مخالفانی دارد و هم موافقان.
مخلوقی ادامه داد :به عنوان نمونه یک شهر یا یک پروژه را برای فروش
متری مسکن در بورس کاال معرفی و به عنوان پایلوت استفاده کند تا
در صورت موفقیت این طرح ،امکان انتقال این طرح به سایر پروژهها
نیز فراهم شود.
به گفته کارشــناس صنعت ســاختمان ،قیمت تمام شده مسکن در
طرح یک میلیون واحدی دولت سیزدهم شــامل «زمین»« ،مجوزها
و پروانههای ساخت» و «هزینه ساخت و ساز» است  .وی افزود :در
بخش زمین میتوان با طرح عرضه  ۹۹ساله زمین به کاهش قیمت تمام
شده ساخت کمک قابل توجهی کرد.
این انبوه ساز گفت :مشــکل صدور مجوزها و پروانههای ساخت و
ساز و عوارض ســاختمانی نیز باید مرتفع شــود .در حال حاضر در
برخی مناطق تهران از جمله منطقه  ۶پایتخت ،عوارض صدور پروانه
ساختمانی که شهرداریها دریافت میکنند از هزینه ساخت هم فراتر
رفته و به متری  ۱۰میلیون تومان رسیده است.
وی یادآور شد :مشکل سوم ،هزینه ساخت و ساز است که عمدت ًا به
مصالح ساختمانی و خصوص ًا سیمان و میلگرد بر میگردد
مخلوقی تصریح کرد :ما در کشور ظرفیت تولید سیمان و میلگرد برای
اجرای طرح ساخت ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی را داریم .در
حال حاضر ساالنه  ۳۰میلیون تن محصوالت فوالدی تولید میشود
که  ۹میلیون تن آن میلگرد اســت .در صورتی که هر هر متر مربع ۵۰
کیلوگرم میلگرد نیاز باشد برای یک میلیون واحد  ۱۰۰متری ساالنه ۵
میلیون تن میلگرد نیاز است که کمتری از ظرفیت تولید است.
وی ادامه داد :سیمان هم ســاالنه  ۶۵میلیون تن تولید میشود که در
هر متر مربع واحد ساختمانی  ۲۰۰کیلوگرم سیمان مصرف میشود.
بنابراین برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی  ۱۰۰متری در سال،
 ۲۰میلیون تن سیمان نیاز اســت که تولید داخلی سیمان ،کفاف آن را
میدهد.
کارشناس صنعت ســاختمان با تاکید بر لزوم مدیریت تولید مصالح
ساختمانی و انتقال مستقیم آن از تولید کننده به مصرف کننده یادآور
شد :فعالیت عمرانی در کشــورهای در حال توسعه سبب میشود تا
صنایع وابسته که در ایران به  ۸۰درصد صنایع وابسته به بخش مسکن
میرسد ،فعال شوند.
وی تاکید کرد :به ازای ساخت هر واحد مســکونی  ۱.۹نفر اشتغال
پایدار در سال ایجاد میشود که برای ساخت یک میلیون واحد ساالنه
یک میلیون و  ۹۰۰هزار نفر شاغل خواهند شد.
مخلوقی در پاسخ به پرسشی درباره تورم زا بودن طرح ساخت ساالنه
یک میلیون مسکن گفت :دولت برای جلوگیری از تورم زا بودن این
طرح باید نسبت به اصالح ساختار بودجه اقدام کند .همچنین بخشی
از منابع مالی این طرح را از محل فروش نفت میتواند تأمین کند.

