
 بررسی راهکارهای مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن 
در گفت وگو  با دکتر حسین زاده بحرینی

 مار و پله مسکن
در بازی دولت و مجلس

 تحقق  ایده مسکن استیجاری توسط شهرداری ها 
در گفت وگو  با محسن هاشمی رفسنجانی

گر دولت حمایت جدی نکند  ا
تأمین مسکن در اولویت مان نیست

بهــــار ۱۳۹۹- قیمـــــت 5000تومـــــان

مسکن پیشران اقتصاد
۳۶ ویژ ه نـامه تحلیلی دفــتـــر  پژوهـــــش 

مؤسســــــــه فرهنــــــگی هنـــــــــــری 

  مسکن مهر شوک تحریمی سال 91 را تعدیل کرد
  طرح ملی تولید مسکن از پالن تا سفت کاری

   چگونه می توان سوداگران را از بازار مسکن حذف کرد؟

 ریشه یابی وضعیت قرمز مسکن 
طی ۴۰ سال اخیر  در گفت وگو  با فرهاد بیضایی

بار کج  به مسکن نمی رسد

 | عباســـی  هـــادی   | قلی خســـروی  مصطفـــی   | ســـبحانی  حســـن   | پژمـــان  محمـــد   | حناچـــی  پیـــروز   | از:  گفتـــــاری  و  آثــــار   بـــا 
 | عرفـــان   محمدهـــادی   | اکبریـــان  ســـعید   | اورعـــی  صدیـــق  غالمرضـــا   | درودیـــان  حســـین   | عزیـــزی  وحیـــد   | دهقـــان  میثـــم   |

و  اقتصاد کالن چیست  نقش مسکن در بهبود 
 چگونه میتواند سطح رفاه اجتماعی را افزایش بدهد؟
است؟  نقدینگی  و  تورم  کنترل  قربانی  مسکن 
است؟  شده  گــــران  عامـــدانـــه  مـــسکـــن  آیا 
آیا تامین مسکن مردم صرفًا وظیفه دولت است؟
یا   است  انبوه  تولید  در  مسکن  مسئله  راه حل   

حذف تقاضاهای سوداگرانه و سرمایه ای؟  
 نقش بانک ها، شهرداری ها و نهادهای حاکمیتی 

در گرانی مسکن چیست؟                                          
شد؟  بدمسکنی  به  تبدیل  بی مسکنی  چگونه 
 نقش زمین در گرانی و کمبود مسکن چیست؟  

 چرا نظام اجاره داری در کــشور دنبال نمی شود؟

 در این ویژه نامه به مسائل زیر 
خواهیم پرداخت :
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ضروری می دانم که نکات و موارد زیر مورد اهتمام و توجه جدی رییس و اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد:

بند هشــتم: احراز جایگاه و ســهم مناســب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاســت های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه ریزی 

 همه جانبه برای بهبود شــرایط کســب و کار مرتبط با فناوری های مجازی و بهره گیری از فرصت های اشــتغال زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت

 در این عرصه .

مقام معظم رهبری . ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ 

1حکم اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی
 شماره ۳۶- بهار ۹۹
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غفلت از مسکن، ضربه به تولید است
 رشته  مسکن از جمله رشته های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلت هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ خود تولیِد 

مسکن صنایع زیادی را به کار می اندازد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت میگیرد و به کار می اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است 

و خودش تولید ]را رونق میدهد[.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام ۲۴ اردیبهشت سال ۹۸
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مسکن 
پیشران اقتصاد

مدیرمسئول روزنامه خراسان: 
محمد سعید احدیان

مدیر دفتر پژوهش: علی یعقوبی

دبیر ویژه نامه: مهدی پناهی

همکاران این شماره: 
 سعید حسین زاده یزدی، محمد عنایتی نجف آبادی، 

مهدی غالمی، حسین عبداللهی، ناصر باغستانی، 

ملیحه زرین پور، لیلی تنهایی، فرزانه زراعتی

طرح جلد،گرافیک و صفحه آرایی: حامد سبحانی
عکاس: میالد بهشتی، علیرضا بسکابادی

آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی
بین صادقی ۲۰و ۱۸

ساختمان شماره ۲ روزنامه خراسان

 دفتر پژوهش

صندوق پستی:۹۱۷۳۵-۵۱۱
تلفن: ۳۷۰۰۹۲۰۲-۳۷۰۰۹۲۰۳

پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش:
www.rasad.org

مسکن پیشران اقتصاد

ویژ ه نامه تحلیلی دفتر پژوهش
موسسه فرهنگی هنری خراسان

شماره ۳۶ - بهار  ۹۹

پیروز حناچی، شهردار تهران درباره مسکن چه نظری دارد؟

از مسکن مهر تا ۳۰ متری های استیجاری  |  ۴

هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران

اگر دولت حمایت جدی نکند
تأمین مسکن در اولویت مان نیست |  ۷

گفت وگو  با محمد پژمان رئیس پیشین سازمان ملی زمین و مسکن

تناقض های حاکمیتی در سیاست های زمین و مسکن  |   ۸

یادداشت

جایگاه مسکن در اقتصاد کشور  |   ۱۲

گفت وگو با افشین پروین پور

مسکن مهر شوک تحریمی سال ۹۱ را تعدیل کرد  |    ۱۶ 

گزارش: بررسی برنامه تولید انبوه مسکن در دولت دوازدهم

طرح اقدام ملی تولید مسکن از پالن تا سفت کاری   |   ۱۷

گفت وگو با دکتر حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس

 مار و پله مسکن در بازی دولت و مجلس |   ۱۸

گفت وگو با رئیس انجمن مشاوران امالک کشور

 درآمد مالیات بر عایدی سرمایه 
باید صرف ساخت و ساز شود  |  ۲۲

مروری بر اقدامات دولت ها  از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون

از حساب ۱۰۰ امام)ره( تا طرح اقدام  ملی مسکن  |  ۳۲

 ریشه یابی وضعیت قرمز مسکن طی ۴۰ سال اخیر 
در گفت وگو  با فرهاد بیضایی

 بار کج به مسکن نمی رسد|  ۴۱

 گفت وگو با وحید عزیزی کارشناس اقتصادی

سناریوهای احتمالی در فقدان سامانه امالک و اسکان  |  ۲۶

 خدمت یا خیانت بانک ها به مسکن 
در گفت وگو  با حسین درودیان، استاد دانشگاه تهران

مهار طمع بانک ها با هدفمندسازی تسهیالت  |  ۴۸

گزارش نشریه اکونومیست از بازارهای مسکن در دنیای غرب 

جوان غربی در رویای صاحب خانه شدن  |  ۵۰

گزارش تجربه کره جنوبی

ساخت دو میلیون مسکن در چهار سال  |  ۵۳

تحلیلی بر پنج روش  تامین مسکن برای دهک های مختلف |  ۶۲

 چگونه می توان سوداگران را 
از بازار مسکن حذف کرد|  ۲۴
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 شماره ۳۶- بهار ۹۹

جای خالی سوت زنی بلند، دقیق و عمیق
آیا اراده ای برای حل مسئله مسکن وجود دارد؟

 یادداشت
مهدی پناهی،دبیر ویژه نامه

وضعیت بسیاری از مسائل کشور و از جمله مسکن درست مثل این  است 

که خانه در آتش می ســوزد و تو دلت می خواهــد فراموش کنی که خانه 

در حال ســوختن است! اما سکوت درباره یک مسئله فقط آن را بزرگ تر 

می کند، رشد می دهد و همه چیز را می پوشاند.

مشــکالت مســکن طی چهار دهه اخیــر برای همه از مردم تا مســئوالن 

عادی شــده اســت و همه در انتظار این هستند که هر چند سال یک بار، 

مــوج تورمی ایجاد بشــود و قیمت مســکن افزایش پیدا کند؛ اما کســی 

در نظر نمی گیرد که غول بی مســکنی ســاکن نیســت، بلکه هر سال که 

می گذرد و هیچ اقدامی برای حل مســئله مســکن رخ نمی دهد، اوضاع 

آن پیچیده تر و شرایط سخت تر می شود.

قوز باالی قوز؛ از بی مسکنی تا بدمسکنی  ▪
شــما در نظر بگیرید که با وجود نیاز به احداث ســاالنه ۲ میلیون و ۷۰۰ 

هزار مســکن، فقط ۳۵۰ هزار واحد ساخته می شود. با چنین گزاره ای 

بایستی ســوال بعدی را پرســید که پس وقتی نیاز به مسکن پاسخ داده 

نمی شــود چــرا صــدای هیچ کــس درنمی آیــد؟ بخشــی از این نیــاز در 

بافت های فرســوده و حاشــیه شــهرها با ساخت و ســاز غیرمجــاز تأمین 

می شــود، بــرای درک بهتر این مثــال را می زنم که وقتی نیــاز به اوقات 

فراغت جوان به درستی پاسخ داده نشود، این گونه نیست که هیچ کاری 

نکنــد، بلکه برای پر کردن این اوقات فراغت مثاًل ســراغ اعتیاد می رود؛ 

یعنی قوز باالی قوز!

حکایت مســکن در کشــور ما نیز همین اســت. تأمین مســکن می تواند 

خیلی از مشــکالت حتی اقتصــاد کالن را حل کند و از ســوی دیگر رها 

کردن آن نیز مشــکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاســی متعددی ایجاد 

کند.

چرا کسی برای مسکن کاری نمی کند؟  ▪
تصــور می کنیــد کــه مســئوالن و کارشناســان از این وضعیــت اطالعی 

ندارنــد یــا دربــاره راه حل ها شــک و تردیدی وجــود دارد؟ پاســخ منفی 

اســت، بســیاری از مباحــث و راه حل ها حداقــل عمری ده ســاله دارند، 

همــه با اقدامات فوری، کوتاه مدت و میان مدت برای عبور بازار مســکن 

از »التهاب« به »رونق غیرتورمی« آشــنا هستند. همه می دانند که مسیر 

نجات بازار مســکن به ســمت »رونق« عرضه مناسب و معامالت مصرفی 

در »احیــای قــدرت خریــد خانه اولی  هــا، اخــذ مالیــات از ســوداگری و 

همچنین تحریک ساخت وســاز و عرضه سنگین مســکن« است؛ اما چرا 

هیچ کس قدمی بر نمی دارد؟ پاســخ این سؤال به ساختار تصمیم گیری 

و اجرا در کشور بازمی گردد. ساختاری که هم در آن کندی، هم فساد و 

هم بی تدبیری اســت، همچون اژدهای هفت سر لویاتان که هر سرش را 

قطع می کنی سر دیگری ایجاد می شود.

بــه زبــان ســاده تر دولــت را بایــد وادار بــه اقــدام و عمل کــرد و جلوی 

ناکارآمدی هــا را گرفــت. در دنیــای شــبکه ای این روزهــا، جریان آزاد 

اطالعــات می توانــد منجر بــه افزایــش آگاهی ها و ایجــاد جنبش های 

مطالبه گری برای اقدام و عمل باشد. در چنین شرایطی سوت زن های 

بــا صدای بلنــد، دقیق و عمیق می خواهیم، ســوت زن ها یا افشــاگران 

فساد به کسانی گفته می شود که افکار عمومی یا مقامات صالحیت دار 

را از وجــود فــرد )افــراد( یــا فعالیت هــای نادرســت  در بخــش دولتی، 

عمومی، یــا خصوصی آگاه می کنند اما امروز کشــور به ســوت زن های 

فراتــر از افشــاگر نیــاز دارد. ســوت زن هایی کــه اولویت های کشــور را 

مشخص کنند و دولت و حاکمیت را مجبور به پرداختن به آن بکند. آن 

وقــت هیچ دولتی نمی تواند طرح های دولت های قبل از خود را کن لم 

یکن تلقی کند یا حل مســائل را به دولت هــای آینده موکول کند چون 

مسکن امری نیست که در یک سال یا چهار سال بتوان آن را حل کرد. 

اثر هرگونه تصمیم در حوزه مســکن برای آشکار شدن چند سال زمان 

می خواهد.

بنابراین سوت زنان بایستی در حوزه مسکن به دنبال موارد زیر باشند:

۱- حل مســئله: به طور نمونه ارائه راهکارهای عرضه ســنگین مسکن 
و واقعی کردن تقاضا

 ۲- مبــارزه بــا ناکارآمدی هــا: به طور نمونــه تعلل و تأخیــر در تصویب 
قوانین و طرح های الزم در مجلس و دولت

 ۳- امیدوار بودن: مســکن ذی نفعان جــدی از دولت گرفته تا بانک ها 
و نهادهای حاکمیتی دارد که حاضر به تغییر نیستند، بنابراین همه کار 

می کنند تا نورافکن شفافیت حیات خلوت تاریک و پنهانی شان را روشن 

نکند.

 ۴- افشــای فســاد: درب هــای چرخــان مدیریتی بین بخــش دولتی 
و خصوصی بسترســاز فســادهای متعدد اســت، تضاد منافــع مهم ترین 

عامل برای بی عملی یا عمل اشــتباه اســت، سیاســت گذاری که هنگام 

وضع مالیات ابتدا مالیات خانه های خالی خود را می شــمارد یا مسئول 

وزارتخانه ای که بعد از دوره وزارت مدیرعامل شــرکت های ساخت وساز 

است، نمی تواند سیاست گذار و مجری خوبی باشد.

و برنامه هایی که ارائه می دهند باید چهار ویژگی داشته باشد:

۱- جامع باشــد: مسکن به عنوان اقتصاد بخش با اقتصاد کالن روابط 
دوســویه متعددی دارد، عالوه بر این حوزه اقدام آن به واسطه سرمایه بر 

بــودن نمی توانــد چابک باشــد و به هر تصمیمی پاســخ آنــی بدهد، لذا 

بایســتی همه ابعــاد آن اعــم از شهرســازی، اقتصاد سیاســی، عمران و 

معماری و آمایش سرزمین در آن لحاظ شود.

 ۲- جدی باشد: بدبینی به دولت ها افزایش یافته است، به ویژه در شش 
ســال اخیر که نشــان داده دولــت اراده ای برای اقدام در حوزه مســکن 

ندارد، باید اراده ها را نشان داد

 ۳- جمع وجور باشــد: قرار نیســت تمام مشــکالت عالم را در یک بازه 
زمانی کوتاه حل کنیم، بایستی پازل بندی داشته باشد تا مصداق سنگ 

بزرگ نشانه نزدن نباشد.

 ۴- جماعــت فهــم باشــد: واقعیت هــای بــازار مســکن، انگاره هایی 
مبنی بر حل نشــدن مسائل ساخته اســت، بنابراین لزوم اقناع عمومی 

و نخبگانی نســبت به برنامه ها ضروری اســت. به طور نمونه درحالی که 

بحث مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال حذف سوداگران است اما مردم 

آن را به ضرر خود می داننــد، درحالی که اصاًل جامعه هدف این مالیات 

مردم عادی نیستند!

جمع بندی  ▪
در یــک نــگاه کلی تــر بایســتی به لــزوم شکســته شــدن حلقــه فکری و 

سیاســت گذاری اشــاره کرد، برای این موضوع به مثال چین اشاره باید 

کــرد. عامل اصلــی موفقیت چین درروند توســعه اقتصــادی، باز کردن 

ذهنشــان از طــرز فکــر بســته اقتصادی دهــه هفتادشــان و قــرار دادن 

خودشــان در مســیر یادگیــری بــود. یادگیری کــه به مدد حجــم باالی 

آزمایش سیســتماتیک سیاســت های توســعه ای مختلف در طول زمان 

بــه آن دســت یافتند. پس از یافتــن نقاط قوت و ضعف آن سیاســت ها را 

بهبود دادند و در مناطق وسیع تری گسترش دادند و همواره این چرخه 

یادگیری و بهبود سیاست را در موضوعات مختلف تکرار کردند.

شاید یکی از اصلی ترین گمشده های فضای سیاست گذاری کشورمان 

همیــن عدم نیــاز بــه یادگیــری و اصالحات تدریجــی اســت. در نهایت 

حــوزه اقتصاد و مســکن فضای نظریه پــردازی صرف نیســت و عمل نیز 

می خواهد.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

مجوز مجلس به دولت برای تولید 
مسکن با اولویت خانوارهای 

کم درآمد در سال ۹۹
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق 
بودجه سال ۹۹ در گفت وگو با خانه ملت از الحاق یک بند به 
تبصره ۸ الیحه بودجه خبر داد و گفت: بر اساس این الحاقیه 
دولت مجاز است با استفاده از زمین های در اختیار در قالب 
مشــارکت با بخش خصوصی یا غیردولتی تمهیدات الزم را 
بــرای تولید و عرضه واحدهای مســکونی بــا اولویت الگوی 
مصرف فراهم ســازد. به گفته این نماینده مجلــس ،  وزارت 
راه و شهرسازی موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای 
فاقد مســکن متقاضی این واحدهای بــا اولویت خانوارهای 
کم درآمــد از طریق ســامانه مناســب اقدام نمایــد. وی ادامه 
داد: به منظور اجرایی کــردن مفاد این بند با »هدف کاهش 
قیمت تمام شده مسکن« سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط 
موظف اند در زمینه ارائه مجوزهای الزم تأمین مالی، تأمین 
خدمات زیربنایی و اقدامات اجرائی همکاری الزم را با وزارت 

راه و شهرسازی به عمل آورند.

 ۴۲ درصد تهرانی ها 
در معرض حذف از شهر قرار دارند

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران می گوید ۴۲ 

درصد از تهرانی ها که مستأجرند، با افزایش قیمت رهن و 

اجاره مسکن و تورم، در معرض حذف از شهر قرارگرفته اند. 

محمدحســین بوچانی یکی از مهم ترین مســائل پایتخت 

را مهاجرت درون شــهری به علت خانه به دوشــی ســاکنان 

آن دانســته و گفته »با افزایش قیمت رهن و اجــاره و تورم، 

مســتأجران تهرانــی در معرض جــدی حذف از شــهر قرار 

دارند، درحالی که حق سکونت در شــهر را دارند. این ۴۲ 

درصد تنها دهک های پایینی جامعه را شــامل نمی شــود 

بلکه ۵ دهک از جامعه درگیر این مسئله اند«. وی وضعیت 

این ۵ دهــک از جامعه تهــران را »بغرنج« توصیــف کرده و 

گفته »شــهرداری نسبت به اقشــاری که در معرض آسیب 

از حیث تأمین مسکن اند، مسئولیت اجتماعی دارد. یکی 

از ضعف های ســاختاری دو طرح جامع و تفصیلی تهران، 

بی توجهی به مسکن اجتماعی بوده است«.

 رونمایی ناقص از سامانه ملی مسکن 
بعد از پنج سال

و  راه  وزیــر  اســالمی،  محمــد 

شهرســازی پس از پنج ســال تعلل 

به عنوان متولی، ابتدای اسفندماه 

۹۸ ایــن ســامانه را افتتــاح کــرد و 

با کنایــه به آخوندی، وزیر پیشــین 

کــه گفته بود برای ســامانه امالک 

دسترســی بــه اطالعــات نداریــم، 

کم کاری در اجرای این سامانه را به 

وی گوشزد کرد و گفت: در دوره وزارت قبل مسیر راه اندازی سامانه امالک به سرانجام 

نرسید. آن ها می گفتند ما کمترین سهم را در کسب اطالعات داریم درحالی که معاونت 

مسکن ما به سرعت به این اطالعات دست یافت و در معاونت جدید مسکن و ساختمان، 

این مســیر را طی کردیم. حاال این ســامانه قرار است چه خدمتی به کشور بکند؟ این 

سیســتم نرم افزاری با کشف و اســتخراج داده ها از بانک های اطالعاتی مختلف مثل 

سازمان ثبت امالک، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی و انشعابات تالش می کند تا 

بخش مسکن در اتاق شیشه ای قرار بگیرد. وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرده 

سایر سازمان ها هر چه زودتر اطالعات ملکی را به معاونت مسکن ارائه کنند.

فرشــید پورحاجــت دبیر کانون سراســری انبوه ســازان گفت: در ۸ ســال گذشــته اگر مقایســه ای بین 

مســکن مهــر و طرح اقدام ملی مســکن انجام شــود بــه خوبی متوجه خواهیم شــد که قیمت تمام شــده 

مســکن مهر که بــرای هر متر ۳۰۰ هزار تومان بود و برای مســکن ملی ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان اســت، 

چــه افزایش قیمتی برای ســاخت مســکن صــورت گرفته اســت. به گفته وی، در مســکن مهــر مردم با 

۲۷ میلیون تومان صاحب مســکن می شــدند امــا هم اکنون طرح اقــدام ملی مســکن آورده متقاضیان 

حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان اســت. پس هزینه های ســاخت حدود ۱۰ برابر شــده است. دبیر کانون 

سراســری انبوه ســازان تأکیــد کرد: در حــال حاضر دســتگاه های ذی ربط برای اعطای مجوز ســاخت، 

متــری ۷۰۰ هزار تومان از ســازندگان دریافت می کننــد و همین موضوع ۲۰ درصد قیمت تمام شــده 

را بــاال می بــرد و این بــرای صنعت ســاختمان یک فاجعه اســت. پورحاجــت تصریح کــرد: افزایش ۳۰ 

درصــدی هزینــه ســاخت از ســوی شــهرداری ها نیز موجــب گران شــدن قیمت مســکن خواهد شــد.

oo

o

oo

o

مجوز ساخت هر مترمربع مسکن ۷۰۰ هزار تومان

ورود بانک ها به بخش مسکن منجر به افزایش 
تعداد خانه های خالی شد

فرزانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 

گفــت: ورود برخــی بانک ها به بخش مســکن منجر به بیشــتر شــدن 

تعداد واحدهای خالی از سکنه شد. این موضوع باعث شد تا تجمع و 

شکاف میان عرضه و تقاضا ایجاد شود. 

وی بیان کرد: به هرحال ابزار سامانه امالک می تواند به ما کمک کند 

که اگر کسی سرمایه گذاری می خواهد انجام دهد اشکالی ندارد، اما 

بایــد واحدهایی تولید کند که توانایی خرید باشــد و اگر واحد لوکس 

می سازد باید مالیات خالی ماندن آن را نیز پرداخت کند. 

اصالنی بیــان کرد: در حال حاضر ۲۴ میلیــون خانوار و ۲۷ میلیون 

مســکن داریم اما نکته ای که هســت این اســت که دو میلیون و ۵۷۰ 

هــزار مســکن خالی داریــم، پس ســامانه امالک می توانــد اطالعات 

کشــور را در بخش مســکن به ما به خوبی بدهد چراکــه به ما می تواند 

 نشــان دهــد که ایــن ساخت وســازها اکثــرًا بــرای تولید ثــروت بوده 

است.
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۲.۲ برابر شدن تعداد مشاوران 
امالک در ده سال گذشته

حدود  اخیر  سال  ده  در  کشور  امالک  مشاوران  تعداد 
رسیده  واحد   ۲۲۰ و  هزار   ۱۵۸ به  و  شده  برابر   ۲.۲
است. در سال ۱۳۷۹ کل مشاوران امالک کشور ۱۹ 
تا سال ۱۳۸۲  این میزان  بوده که  هزار و ۳۰۰ واحد 
تا سال ۱۳۸۷ به ۶۹ هزار  به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد 
و ۵۵ واحد تا سال ۱۳۹۳ به ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد 
رسیده  واحد   ۲۲۰ و  هزار   ۱۵۸ به   ۱۳۹۷ سال  تا  و 
است. به گزارش نود اقتصادی، در حال حاضر ۱۱ هزار 
مشاور امالک در تهران فعالیت می کنند. این در حالی 
جاری  سال  اردیبهشت  مسکن  معامالت  کل  که  است 
یک  مشاور  هر  ازای  به  یعنی  فقره   ۱۲۸ و  هزار   ۱۲
فقره معامله بوده است. هم زمان مقایسه چهار شاخص 
معامالت، پروانه های ساختمانی، جمعیت و واحدهای 
مسکونی خالی شهر تهران حاکی از آن است که باوجود 
به  خالی  مسکن  هزار   ۳۶ سالیانه  ساخت وساز،  رکود 

پایتخت افزوده می شود.

علی اکبــر محرابیان رئیــس هیئت مدیره مرکز عمران ســتاد اجرایی فرمان امــام )ره( در همایش طرح 

اقدام ملی مســکن گفت: ســاخت ۵۰ هزار واحد مســکونی در قالب طرح ملی مســکن با قیمت زمین 

نزدیک به صفر برای محرومان در دســتور کار اســت که تاکنون برای ۱۵۱۰۰ واحد زمین تأمین شــده 

است. 

به گفته وی، در این زمینه برای تأمین تسهیالت با بانک مسکن قرارداد امضاشده و با کارگروه مشترک 

وزارت راه و شهرسازی جلساتی برگزارشده است. 

وی تأکید کرد:  زمین ۸۶۰۰ واحد مســکونی را وزارت راه و شهرســازی تأمین کرده و تا مرحله معرفی 

قراردادهای اجاره ۹۹ ساله پیش رفته است و عالوه بر این ستاد اجرایی فرمان امام برای ۶۵۰۰ واحد 

زمین باقیمت نزدیک به صفر را تأمین کرده اســت. وی ادامه داد: پس از دوره ســاخت قیمت زمین با ۳ 

سال تنفس طی ۳۶ ماه به صورت اقساط پلکانی بدون یک ریال سود دریافت می شود.

طرح نظام اجاره داری حرفه ای 
تکمیل شد؟

محمود محمود زاده معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 

شهرسازی در پاسخ به این سؤال که نظام اجاره داری حرفه ای 

حرفه ای آیا نهایی شــد یا خیر؟ گفت: طرح نظام اجاره داری 

حرفــه ای تکمیل شــد و در مرحله اخذ نظر از دســتگاه های 

ذی ربــط اســت. اخذ نظــر از صاحب نظــران و کارشناســان 

دستگاه های تأمین کننده زمین و تأمین کننده مالی است. به 

گفتــه وی این طرح با توجه به نیاز جامعه تهیه و ارائه خواهد 

شد. محمود زاده در خصوص سایر طرح های مرتبط با اجاره 

نیز گفت: در مورد وام ودیعه مســکن پیشنهاد هایی از سوی 

بانک مســکن ارائه شده است تا به مســتأجران تسهیالت با 

نرخ ســود ۱۸ درصد پرداخت شــود، اما هنــوز این طرح نیز 

در سیستم بانکی در حال پیدا کردن یک روش و یک راهکار 

مناســب اســت. قطعًا پرداخت وام ودیعه به نفع مستأجران 

اســت؛ چراکه مستأجران اجاره بهایی که پرداخت می کنند 

باالتر از نرخ سود ۱۸ درصد است.

 کتاب »مالیات بر عایدی امالک« 
منتشر شد

در جریــان پیگیری بحــث مالیات 

بر عایدی امالک به عنوان راهکار 

مقابلــه بــا ســوداگری و افزایــش 

قیمت این کاالی حیاتی، مجموع 

مطالعــات و بررســی ها در قالــب 

کتابــی تحت عنــوان »مالیــات بر 

عایــدی امــالک؛ راهــکار حــذف 

سوداگری از بازار مسکن« منتشر 

شــد. در این کتاب که با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شــورای اســالمی 

تهیه و منتشرشــده اســت، ضمن بررســی ادبیات موضــوع و آثار این ابــزار مالیاتی، 

مالحظــات وضع قانون مالیــات بر عایدی امــالک در ایران موردبحــث قرارگرفته و 

با بهره گیری از نمونه های جهانی در بیش از ۱۴ کشــور، پیشــنهادهایی ارائه شــده 

اســت. در بخــش پایانی این کتاب نیــز مبتنی بر مباحث انجام شــده، طــرح قانونی 

پیشنهادی برای وضع مالیات بر عایدی امالک در ایران ارائه شده است که می تواند 

مورداســتفاده دولت و مجلس قرار گیرد. این کتاب آذرماه ســال جاری منتشــر و در 

اختیار بیش از ۳۰۰ نفر از مسئولین، پژوهشگران و متصدیان این حوزه قرار گرفت.

oo

o

o

oo

ساخت ۵۰ هزار مسکن ارزان قیمت برای محرومان در قالب طرح ملی مسکن

برنامه کمیته امداد برای خانه دار کردن اقشار 
کم درآمد

بختیــاری رئیس کمیتــه امداد امــام خمینی )ره( درنشســتی بــه ارائه 

فعالیت هــای آن بنیــاد در راســتای خانه دار کــردن اقشــار کم درآمدی 

پرداخــت و بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ۶۳۹ هــزار خانــوار 

مســتمری بگیر کمیته امداد هســتند، گفت: یک میلیــون و ۵۵۰ هزار 

خانوار هســتند که عالوه بر دریافت مستمری، خدمات دیگری ازجمله 

اشتغال و مسکن نیز باید برای آن ها توسط کمیته امداد تأمین شود. 

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در حوادث غیرمترقبه نیز کمک هایی را 

به مستمری بگیران ارائه می دهد، افزود: در راستای برنامه های اجرایی 

چندیــن تفاهم نامه با ســازمان برنامه وبودجه به امضا رســانده ایم که بر 

اساس آن با کمک بنیاد مسکن ۱۷ هزار واحد مسکونی احداث خواهد 

شــد. به گفته رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(، از ۱۷ هزار موضوع 

تفاهم نامــه با ســازمان برنامه وبودجه ۵۰۰۰ واحــد در کرمان، ۵۰۰۰ 

واحد در خراسان جنوبی، ۶۰۰۰ واحد در سیستان و بلوچستان و یک 

هزار واحد در سایر مناطق احداث خواهد شد.
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توجه به مسکن روستایی عالوه بر اشتغال زایی، منجر به مقاوم سازی روستاها دربرابر زلزله خواهد شدبا ادغام دو طرح صندوق پس انداز مسکن یکم و اقدام ملی مسکن، طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحدی خانه آغاز شد

 امضای تفاهم نامه برنامه اجرایی احداث ۳۰۰۰۰ واحد مسکونی 
توسط شرکت های ایرانی در سوریه

بیمارستان هزار تختخوابی چین در بحران کرونا ۱۰ روزه ساخته شدتوجه بیش از  حد بر لوکس سازی، باعث غفلت از تولید مسکن متناسب با نیاز مردم است

هنگ کنگ گران قیمت ترین بازار مسکن جهان طی نه سال اخیر است
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مسکن پیشران اقتصاد

سال ۲۰۱۸ اجاره ماهانه خانه در کالیفرنیای آمریکا نزدیک به ۳ هزار دالر بود و اکنون ۱.۵ هزار دالربافت های فرسوده عالوه بر ضرورت بازسازی، فرصتی برای تولید ارزان مسکن هستند

سایت مسکن مهر رشت در قلب شهر رشت به مساحت ۱۷۸ هکتار

معایب طرح های  تفصیلی و جامع شهری  منجر به ایجاد انحصار و رانت در زمینه تولید مسکن می شود، اراضی زکریا در مناطق جنوبی شهر مشهد از جمله مناطق پر مناقشه در این زمینه است

وقتی که مشاورین امالک هم به خاطر لجام گسیختگی قیمت های رهن و اجاره  معذور می شوندتولید مسکن به عنوان پیشران اقتصاد شناخته می شود، اشتغال زایی یکی از نمودهای این پیشرانی است
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 هنوز رشته   ای به نام 
اقتصاد زمین و مسکن نداریم

دکتر عادل پیغامی، از اســاتید اقتصاد دانشــگاه 

امــام صــادق )ع( در تبییــن نخســتین نشســت 

»اندیشــه های راهبردی« حــول موضوع »الگوی 

اسالمی - ایرانی پیشرفت« که چند سال قبل در 

محضر رهبر معظم انقالب برگزار شد، می گوید: 

»علــم و دانــش مــا مخصوصــًا در بخــش علــوم 

انســانی، عمدتًا غیربومی و ناقص اســت. رصد و 

پایش دقیق از نیازهای علوم انسانی و اجتماعی 

دهــه  »عدالــت و پیشــرفت« نداریم. بســیاری از 

گرایش های تخصصی و عرصه های علوم انسانی 

و اجتماعــی موردنیــاز ما به یک معنــا هنوز کلید 

نخورده است. 

ما در عرصه ی نخبگانی اطالع دقیقی از بســیاری 

مسائل مبتال به بدنه  اجرایی و سیاست گذار ی مان 

نداریــم. مثاًل ما قریب نیم قرن اســت که با مســأله  

مســکن مواجه ایــم؛ امــا هنــوز در دانشــکده های 

اقتصادی کشــور رشــته   ای به نام اقتصــاد زمین و 

مسکن نداریم و بدنه سیاست گذاری چه در وزارت 

مسکن و چه در وزارت علوم اصاًل از دانشکده های 

اقتصاد چنین مطالبه ای نمی کنند.«

طرح ملی مسکن برای خانه دار 
شدن اقشار متوسط به باالست

یوناتن بت کلیا، عضو کمیســیون عمــران مجلس، 

می گویــد: »اکثــر متقاضیــان طــرح ملی مســکن، 

افرادی هســتند که هدف آن هــا از خرید تنها حفظ 

ارزش پول، ســود بیشــتر و ســرمایه گذاری اســت، 

بنابر این در این میان افراد کم درآمد قادر نخواهند 

بود کــه در چنین طرحی شــرکت کننــد«. به گفته 

وی »زمیــن به عنوان آورده دولت محســوب شــده و 

بخش خصوصی ســرمایه الزم برای ساخت مسکن 

را می آورد و در نهایت واحدهای ساخته شده بین دو 

طرف تقسیم می شــود، این روش یعنی آنکه بخش 

خصوصی پس از ساخت واحدها، آن ها را می تواند با 

هر قیمتی به فروش برساند«. پیش ازاین هم رئیس 

انجمن انبوه سازان مســکن گفته بود جامعه هدف 

طرح ملی مسکن »اقشــار متوسط به باالی جامعه« 

هستند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هم 

در اظهارنظر مشابهی گفته بود »کسانی که توانایی 

پرداخت اقســاط وام مســکن را ندارند بی جهت در 

طرح ملی مسکن ثبت نام نکنند«. یوناتن بت کلیا هم 

در بخشی از صحبت هایش اشاره کرده که »بخشی 

از خانه هــای خالــی متعلق به ســازندگان اســت«.

 سلطه نئولیبرالیسم 
بر بازار مسکن ایران

احســان ســلطانی، اقتصــاددان معتقــد اســت: 

ایــران دارای باالتریــن ســهم هزینــه مســکن از 

مخــارج خانــوار بــه میــزان ۳۱ )شــهری ۳۴ و 

روســتایی ۱۴.۵( درصــد در جهــان اســت کــه 

می رســد.  درصــد   ۵۰ از  بیــش  بــه  تهــران  در 

وضعیت بخش مسکن در ایران به حدی فاجعه آمیز 

اســت که ســهم قابل توجهی از جمعیت کشــور به 

حاشیه نشــینی، چادرنشــینی، کانکس نشینی، 

ماشین خوابی و کارتن خوابی رو آورده اند. 

ســلطه نئولیبرالیســم بــر اقتصــاد ایــران )تفوق 

ســرمایه مالــی و تجــاری بــر کار و فعالیت هــای 

مســکن  قیمــت  بــاالی  نســبت  ماننــد  مولــد، 

بانک هــای  ورود  دســتمزدها(،  و  حقــوق  بــه 

خصوصــی بــه داللــی و ســفته بازی در زمیــن و 

مســکن و اجــرای سیاســت های نئولیبــرال در 

بخــش مســکن توســط عبــاس آخونــدی )مانند 

عــدم هرگونــه دخالــت دولت در بخش مســکن 

و مخالفــت بــا اخذ مالیــات از خانه هــای خالی( 

نابســامانی های  کلیــدی  عوامــل  ازجملــه 

کنونــی در بخــش مســکن بــه شــمار مــی رود.

اختالف نظر آخوندی و اسالمی

دولت به مسکن مهر بازگشته است یا نه؟

عباس آخوندی وزیر پیشین مسکن نوشت: »دولت با طرح ملی مسکن به طرح مسکن مهر بازگشته است. در این طرح یک بار دیگر دولت در پی افزایش ظرفیت 

سکونت دهی پردیس است. شهر جدید پردیس که در هنگام تأسیس برای جمعیتی حدود ۱۴۰ هزار نفر طراحی شده بود، در همان آغاز، با پدیده کم آبی روبه رو 

بود. پس ازآن در تصمیمی، دســتور ســاخت حدود یکصدهزار واحد مســکونی جدید در آن صادر شد؛ یعنی جمعیت آن به بیش از ۳۰۰ هزار نفر فزونی یافت و 

اکنون نیز قرار است افزون تر شود. همین موضوع در مورد سایر شهرهای اطراف تهران مصداق دارد. اکنون به جای نقد این موضوع، اخبار ساخت بیشتر مدام 

اطالع رسانی می شود. یک روز بعد محمد اسالمی وزیر فعلی مسکن گفت: طرح اقدام ملی مسکن متقاضی محور بوده به طوری که مردم سازنده اصلی مسکن 

هستند و ما ضمن نظارت، کارهای پشتیبانی را انجام می دهیم. این طرح دارای تأسیسات زیربنایی بوده و برخورداری دارد و این طرح مثل مسکن مهر نیست. در 

مسکن مهر چند هزار واحد ساخته شده متقاضی ندارد. مردم متناسب با توانایی خود در بازه زمانی مشخص مسکن احداث می کنند.

پیش از آغاز اجرای طرح مطرح کرد

خط قرمز روحانی برای »مسکن ملی«

روحانی پیش از آغاز طرح اقدام ملی مســکن در جلســه شورای عالی مســکن در وهله اول از مجریان طرح اقدام ملی مسکن خواست به نحوی عمل 

کنند تا دیگر به هیچ وجه شــاهد شکل گیری موضوعی با عنوان »حاشیه نشینی« نباشــیم. وی با به کارگیری واژه »حل پایدار و قطعی« حاشیه نشینی 

درواقع از مسکن سازان دولتی تضمینی را در خصوص سکونت پذیر شدن خانه های دولتی ساخته شده مطالبه کرد تا به واسطه آن این اطمینان حاصل 

شــود که قرار نیســت اوالً این پروژه به شــکل »خوابگاه« مورد بهره برداری کسانی که امکان خرید مسکن در شهرهای مادر را نداشته قرار گیرد و ثانیًا 

مسکن ساخته شده قرار است به شکل مؤثر به بخشی از تقاضای مسکن ارزان قیمت پاسخ دهد و به منزله راه حل حاشیه نشینی ایفای نقش کند. خط 

قرمز دوم دیگر که رئیس جمهوری به آن پرداخت، منع مجریان دولتی پروژه بزرگ مسکن ســازی از بارگذاری در زمین های فاقد تأسیسات زیربنایی 

است. روحانی با اشاره به مزیت های ساخت مسکن در بافت های فرسوده گفت: بافت فرسوده درواقع مجموعه ای است که به صورت قانونی درگذشته 

ســاخته شــده و زیرســاخت های الزم را دارد و ما می توانیم با بازســازی و اصالح این بافت، واحدهای مسکونی مناسب ساخته و در اختیار متقاضیان 

نیازمند مسکن قرار دهیم. وی بر وظیفه دولت مبنی بر واگذاری زمین رایگان به سازندگان در طرح ملی مسکن با مشارکت توسعه گران و انبوه سازان 

تاکید کرد و افزود: در طرح اقدام ملی مســکن با فرمول مشــارکتی، دولت زمین رایگان و امکانات الزم را در اختیار مشــارکت کننده و توســعه گر قرار 

می دهد و با تسهیل در فرآیند صدور مجوزها، به تسریع در اجرا کمک می کند تا در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته شوند.

احسان سلطانی یوناتن بت کلیا دکتر عادل پیغامی

اقتصاددان
 استاد  اقتصاد دانشگاه 

امام صادق )ع(
عضو کمیسیون عمران 

مجلس

 حسن روحانی

 رئیس جمهور

عباس آخوندی

 وزیر مستعفی
دولت تدبیر و امید
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مسکن پیشران اقتصاد

 مسکن
قربانی کنترل تورم

علی عبدالعلی زاده، وزیر مسکن دولت اصالحات 

می گوید: خانه ۹۴۰ هزارتومانی شهرک غرب در 

ســال ۸۴ االن متری ۴۲ میلیــون تومان به فروش 

مــی رود. چــرا؟ برای اینکه ۱۶ ســال اســت که در 

کشور مسکن ساخته نمی شود. آقای احمدی نژاد 

قطار ساخت شهری کشور را روی مسکن مهر برد، 

مسکن مهر خوب بود که برای فقرا خانه بسازیم. ما 

هم می ساختیم ولی نه اینکه بانک مسکن را بگوییم 

تنها وام به مسکن مهر بدهد. بانک های دیگر فقط 

وام به این بدهند. انبوه سازان پیمانکار مسکن مهر 

شوند. بقیه هم باید مسکن بسازند. برای بقیه مردم 

مسکن ساخته نشد. در دولت آقای روحانی هم که 

رکود حاکم کردند. من خدمت آقای آخوندی رفتم. 

من خیلی ارادت به آقای آخوندی دارم و ایشــان را 

خیلی قبول دارم، به ایشان گفتم چرا بخش مسکن 

را راکد نگه داشــتید؟ چرا فعــال نمی کنید؟ گفت 

اقتصاددانان دولت اجازه نمی دهند. می گویند اگر 

فعال کنید تورم باال می رود. باال برود! این کارگران 

ســاختمانی که بیکار کنار خیابان نشسته اند و نان 

به خانه نمی برند، این ها اولی هستند یا نرخ تورم؟

چگونه مستأجران صاحب خانه 
می شوند؟

مقداد همتی، مشــاور ســابق وزیر راه و شهرسازی 

بــه طرح اقــدام ملی تولید و عرضه مســکن اشــاره 

کــرد و گفــت: کافــی اســت در همین طــرح اقدام 

ملی برای تولید و عرضه مســکن، دولت به گونه ای 

امــکان  مســتأجران  کــه  کنــد  سیاســت گذاری 

صاحب خانه شدن را داشته باشند. 

برای این کار کافی اســت متقاضیــان نهایی هزینه 

ســاخت را با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت 

کننــد و بعــد از تحویــل واحدهــا و ســاکن شــدن، 

هزینــه زمین را به صورت اقســاط ماهیانه به دولت 

پرداخــت کننــد. در ایــن صــورت اوالً بســیاری از 

صاحب خانــه  می تواننــد  مســتأجر  خانواده هــای 

شــوند. ثانیــًا نیازی به منابــع بانکی نیســت و ثالثًا 

دیگــر نیــاز نیســت مســتاجرین عــالوه بر اقســاط 

خــود، اجاره ماهانه را پرداخت کنند. عالوه بر این 

افراد در واحد متعلق به خود ســاکن هســتند و هم 

ازلحاظ روانی آرامش بیشــتری دارنــد و هم اینکه 

بعــد از مدتــی هــم از اجاره بهــا خالصــی می یابند 

و هم اینکه الزم نیســت قســط وام رهــن و اجاره را 

پرداخت کنند.

 خانه های خالی در سال ۹۷ 
۲۵۰ میلیارد دالر ارزش داشتند

فرشــاد مؤمنــی، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمه در 

نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: بر 

اساس پژوهشی بانک های خصوصی بیشترین نقش 

را در سوداگری شدن بخش زمین و مسکن داشته اند 

بطوریکه باعث شــدند تا عایدی سوداگری این بخش 

تبدیل به عنصر بالمنازع در میان انواع ســوداگری ها 

باشــد و در این دوره عایدی سوداگری زمین و مسکن 

۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر سپرده گذاری های بلندمدت 

و ۱.۸ برابر ســوداگری طال است. این استاد دانشگاه 

با بیان اینکه معموالً مســئوالن و گزارش های رسمی 

محافظه کارترین و قابل دفاع تریــن برآوردها را عرضه 

می کننــد، ادامــه داد: گــزارش رســمی وزیر پیشــین 

مسکن اشاره می کند که تب سوداگری شکل گرفته در 

این بخش باعث شده تا ارزش دالری خانه های خالی 

در ســال ۹۷ معــادل ۲۵۰ میلیارد دالر باشــد، یعنی 

بــه این میزان از دارایی های بین نســلی کشــور فدای 

آزمندی های بی پایان سوداگرها، الشخورها و فساد در 

نظام تصمیم گیری شده است. تصور کنید در دوره ای 

کــه ۲۵۰ میلیــارد دالر تلف شــده اســت، ارزش کل 

بورس کشور معادل ۱۱۰ میلیارد دالر بود.

انتقاد الریجانی از اقدامات دولت درباره بافت فرسوده و مسکن روستایی

مسدود کردن محدوده روستا و کمبود زمین برای مسکن روستایی
علی الریجانی رئیس مجلس در نشستی بابیان اینکه باید مدل هایی را برای توسعه سند ساختمان طراحی کنیم که مشکالت فعلی مردم را حل 

و کاهش فشــار بر افکار عمومی را به دنبال داشــته باشــد ، گفت: چند محوری که ذهن ما و مرکز پژوهش ها را درگیر کرده این اســت که ســاالنه 

حدود ۴۰۰ هزار زوج به خانه نیاز دارند؛ بنابراین باید دید که چه میزان از اقداماتی که دولت در مورد بافت فرسوده انجام داده عملی می شود. 

ممکن است با روش فعلی نوسازی بافت فرسوده و وضعیت ارائه تسهیالت فعلی به سادگی نتوان مشکل را حل کرد. مدل های زمین در شهرها و 

روستاها متفاوت است در برخی موارد چون محدوده روستاها را مسدود کردیم افراد برای تأمین زمین در مضیقه هستند و اگر محدوده روستاها 

گســترش یابد مشــکل افرادی که ازدواج می کنند یا آن هایی که می خواهند به روستاهایشــان بازگردند و خانه بســازند حل می شود و  البته اگر 

محدوده شــهرهای کوچک افزایش یابد ثلمه ای به عالم وارد نمی شــود دولت زمین دارد و می توان مقداری محدوده را گســترش داد و زمین در 

اختیار زوجین و جوانان قرار داد تا خودشــان نســبت به ســاخت اقدام کنند. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه زمین باید از حالت بورس بازی خارج 

شــود، گفت: البته در مورد محدوده کالن شــهرها باید ســخت گرفت و گســترش پیدا نکند اما باید راه حل های مناسب را ارائه کرد و این موضوع 

مانند قضیه ویالســازی در گیالن و مازندران اســت که اجازه ساخت وســاز داده نمی شود اما افراد زمین های کشاورزی را تبدیل به ویال می کنند 

درحالی که اگر در کوه پایه ها زمین هایی را طراحی می کردیم برای ویالسازی به آنجا مراجعه می کردند.

در آرزوی اجرای یک طرح

کاداستر، سدی در برابر پول شویی مقابل پول شویی در حوزه مسکن

ذبیح اهلل خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در گفت وگو با خانه ملت، در توضیح وضیعت اجرای طرح 

کاداســتر، این طرح را طرحی ملی برای مدیریت زمین و مســکن در کشور دانســت و گفت: اجرای طرح مانع وقوع جرائم متعددی از قبیل فرار 

مالیاتی، پول شــویی در حوزه زمین و مســکن، فروش مال غیر، کاله برداری و همچنین دعاوی از قبیل الزام به تنظیم ســند رســمی و اختالفات 

ملکی و به تبع آن محلی می شود. وی ادامه داد: در صورت اجرای طرح کاداستر ضمن از بین رفتن اختالفات مرزی و اینکه مرز اراضی و امالک 

مردم بر اساس طول و عرض جغرافیایی کره زمین، تعیین می شود تمامی اطالعات مربوط به هر قطعه از زمین از قبیل اطالعات حقوقی؛ اینکه 

چــه کســی در زمین حق عبور و مجــرای آب دارد و همچنین اطالعات ثبتــی و توصیفی ملک به طور کلی روی ملک تثبیت شــده از این رو مانع 

طوالنی شدن تصمیمات مراجع دولتی در مورد زمین و مسکن می شود. 

فرشاد مؤمنیمقداد همتیعلی عبدالعلی زاده
وزیر مسکن 
دولت اصالحات

 مشاور سابق وزیر 
راه و شهرسازی

 استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه

ذبیح الله خداییان

معاون رئیس قوه 
قضائیه و رئیس 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

علی الریجانی

 رئیس سابق
مجلس 
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مسکن 
پیشران اقتصاد

لیلی تنهایی

گفتاری از پیروز حناچی، شهردار تهران 

 از مسکن مهر  
تا ۳۰ متری های استیجاری

پیروز حناچی شــهردار فعلی تهران، پیش از این معاون شهرســازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بود، جایی که نبض سیاست گذاری شهرها 
یعنی طرح جامع و تفصیلی تدوین و تصویب می شــد.حناچی در فاصله ســال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ معاون شهرســازی و معماری وزیر مســکن و 

شهرسازی بود و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز به عنوان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی فعالیت می کرد.
با ورود اصالح طلبان به شورای شهر تهران، حناچی هم وزارت خانه را رها کرد و در سال ۹۶ معاون شهردار وقت تهران شد، مسیری که او را در 
آبان ۹۷ به شهرداری پایتخت رساند. با توجه به این سابقه حناچی جزء معدود شهرداران با تجربه و دارای سابقه علمی و سیاست گذاری مرتبط با 
مدیریت شهری است. در گزارش پیش رو به بررسی دیدگاه های پیروز حناچی درباره مسکن می پردازیم که با طرح موضوع ساخت ۳۰ متری های 

اجاره ای جنجالی شد، البته او پیش تر از مسکن مهر نیز دفاع کرده بود. در ادامه این گزارش را بخوانید.
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 شماره ۳۶- بهار ۹۹

کارنامــه شــهردار تهــران بعد از یک ســال در حوزه مســکن بــا دو موضوع گره 
خورده اســت، اولی دفاع تمام قد از مسکن مهر در حالی که دوستان سیاسی  
و دولتی اش چنین نظری نداشــتند و دومی ارائه ایده مسکن های استیجاری 
۳۰ متری در تهران که با واکنش های گســترده روبه رو شد. البته ایده محوری 
هر دو موضوع، حمایت از اقشــار کم درآمد بود. ولی اظهارنظر شــهردار تهران 
در واقع افکار عمومی را به نقش ویژه شــهرداری ها در تأمین مســکن معطوف 
کرد. شهرداری هایی که تا پیش ازاین صرفًا با اخذ عوارض پروانه ساخت وساز 
بــه تعبیری شــهر فروشــی می کردند اما به نظر می رســد نقشــی فراتــر از این 

می توانند داشته باشند.
پیروز حناچی در نخســتین اجالس مجمع مشــورتی روســای کمیسیون های 
شهرســازی و معماری شوراهای اسالمی شــهرها و مراکز استان ها که ابتدای 
تابســتان ســال ۹۸ برگزار شــد، گفــت: همراه بــا ساخت وســاز بایــد بتوانیم 
خدمات مناســبی را نیز ایجاد کنیم و اگر این خدمات همراه با توســعه نباشــد 
در واقع مشــکلی به مشــکل شــهر اضافه کرده ایــم و در ۳ الی ۴ دهه گذشــته 
درآمد شهر را از محل فروش فضاهای کالبدی تأمین کرده ایم. در حال حاضر 
دو الیحــه از جمله الیحه مالیات بــر ارزش افزوده و همچنین منابع مالی پایدار 
در مجلــس قرار دارد که امیدواریــم با توجه نمایندگان مجلس این دو الیحه به 
تصویب برسد. حناچی همچنین با اشاره به اینکه نباید برای تأمین هزینه های 
شــهرداری ها به ســمت فروش فضاهای شــهری برویم گفت: بایــد هزینه های 
جاری و اداره شهر را نیز کاهش دهیم و در واقع با این نگاه شهر را اداره کنیم.

حناچی در بخشــی از صحبت هایش به مســکن اشــاره کرد و گفت: هم اکنون 
موضوع مســکن به یک موضوع اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است و در واقع 
اجرای طرح مســکن مهر طرح قابل قبولی بود که بخشــی از اقشــار ضعیف را 
صاحب مســکن کــرد و ما می توانســتیم از این طــرح از ظرفیت شــهرداری ها 

استفاده کنیم و نباید این مدل فراموش شود.

مسکن اســتیجاری، ایده ای برای ورود شهرداری ها به حوزه   ▪
تأمین مسکن

حناچی در انتهای تابســتان ۹۸ از ایــده جنجالی خودش رونمایی کرد. پیروز 
حناچی، شــهردار تهران، در نشســت مجمع شــهرداران کالن شهرهای ایران 
ســخنانی گفت که می توان آن را چراغ سبزی برای ورود شهرداری به ساخت 
مســکن اجاره ای برای اجاره دادن به شــهروندان دانســت. او در صحبت های 
خود این طور گفت: »توســعه مسکن استیجاری از سوی شهرداری ها می تواند 
یــک نقطه عطف باشــد؛ چراکه شــهرداران معمــوالً بزرگ ترین موجران شــهر 
هســتند و قــدرت مانــور باالیــی دارنــد«. حناچــی در ادامــه تأکید کــرد: »در 
ســال های اخیر، ســهم اجاره بها در ســبد خانوار ایرانی به بیــش از ۵۰ درصد 
رســیده و ایــن یعنی رســیدگی به چالــش مســکن از ضرورتی سرنوشت ســاز 

برخوردار است«.
او همچنین در این نشســت از جلســه مشــترک خود با رئیس جمهور در همین 

رابطــه خبــر داد و اعالم کرد: »در جلســه ای که با حضور 
رئیس جمهــور برای موضوع مســکن برگزار شــد، تأکید 
ایشــان بر ضرورت توسعه مســکن در داخل شهرها بود. 
پیشــنهاد ما هم این بود که شهرداری ها در حریم شهرها 
بیشترین قدرت مانور را دارند و توسعه مسکن حیطه ای 
اســت کــه بســیاری از شــهرداری های کالن شــهرهای 

جهان در آن فعال اند«.
شــهرداران  ایــران،  کالن شــهرهای  نشســت  در 
کالن شــهرهای تبریــز، اردبیــل، بندرعبــاس، زاهدان، 
اهــواز، رشــت، یزد، کرمــان، قــم، اراک، کــرج، همدان 
و معــاون شــهرداری مشــهد حضــور داشــتند. می توان 
پیش بینی کرد در صورت اجرائی شدن این ایده شهردار 
تهــران، شــهرداران دیگر کالن شــهرهای کشــور نیز به 

سمت اجرای این طرح گام بردارند.
البته شــاید ریشــه نگاه مســکن اســتیجاری شــهرداری 
تهــران و حناچــی را در همــان مســکن اجتماعی عباس 
آخوندی دانســت، حناچی چندین سال معاون آخوندی 
بــود و از این لحاظ می تواند قرابت فکری خوبی داشــته 

باشد.
به گفته تســنیم ظاهرًا این طرح متعلق به پیروز حناچی 
شــهردار پایتخت اســت، اما اگر به پیشــینه طرح هایی با 

ماهیت کوچک ســازی رجوع شود، مشخص می شود که این طرح بارها توسط 
تیم اقتصادی  فعلی حاکم برکشور مطرح شده است.

عبداهلل جاســبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و زمانی که مردم 
ایران خانه های شخصی ۲۰۰ متری را کوچک می دانستند، خواستار ساخت 
آپارتمان های ۷۵ متری شــد. عباس آخوندی وزیر ســابق مسکن و شهرسازی 
هم در ســال ۱۳۹۳ از لزوم ســاخت خانه های ۳۸ متری برای مردم خبر داد 
و پیــروز حناچی بــا تقلیل متراژ مطلوب کابینه روحانی برای منازل مســکونی 

مردم؛ به ۳۰ متر، رکورد پیشینیان را جا به جا کرد.

سرانجام یک ایده  ▪
علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت در یک نشســت خبری در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره واحدهــای ۳۰ متــری گفت: ســاخت خانه هــای ۳۰ متری پیشــنهاد 
پیــروز حناچــی شــهردار تهران بود که براســاس آن وزارت کشــور مکلف شــد 
در شــهرهای بزرگ و کالن شــهرها با شــهرداری ها مذاکراتــی انجام دهد که 
شــهرداری ها ساخت واحدهای کوچک متراژ را برای زندگی چندساله برخی 

خانوارها برنامه ریزی کنند.
با این حال به نظر می رسد که ایده شهردار تهران مخالفان زیادی داشته باشد، 
به طور نمونه محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره 
به برنامه ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برای تولید مساکن ۳۰ 
متری در پایتخت، گفت: به نظر من این رویکرد دولت و شــهرداری نتیجه بخش 

نخواهد بود، زیرا این نوع مسکن بیشتر به درد زندگی انفرادی می خورد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: اســتراتژی تولید 
مســکن ۳۰ متری در تضاد با تشکیل خانواده در کشور است، مشخص نیست 
که این اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن بوده یا دولت 

تنها به دنبال رفع تکلیف در حوزه مسکن است.
رضایی کوچی تصریح کرد: بر اساس سیاست های جمعیتی، دولت و حکومت 
باید زمینه را برای تشکیل خانواده و فرزند آوری زوجین فراهم کنند، اما قطعًا 
برنامه وزارت راه و شهرســازی برای تولید مساکن ۳۰ متری در پایتخت مغایر 
با این سیاســت ها است و عماًل این موضوع افراد را به سمت تجرد گرایی سوق 

می دهد.
این نماینــده مردم در مجلس دهــم گفت: باوجود اظهارات متعدد مســئوالن 
وزارت راه و شهرســازی بــرای تولیــد مســکن در کشــور، اما متأســفانه دولت 

تاکنون هیچ اقدامی برای تولید انبوه مسکن انجام نداده است.
وی ادامــه داد: بــه نظر من دولت بــا طرح موضوعاتی مانند تولید مســکن ۳۰ 
متــری تنهــا به دنبــال اقناع افــکار عمومی جامعه اســت و در ایــن خصوص به 

تبعات تولید این گونه مساکن نمی اندیشد.
رئیس کمیســیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی 
به جــای اجــرای پروژه هــای غیــر کارشناســی باید در راســتای سیاســت های 

توسعه ای کشور در حوزه مسکن حرکت کنند.
بااین حــال کارشناســان معتقدنــد کــه اگرچــه احداث 
واحدهای مسکونی انبوه ساز و کم متراژ می تواند قیمت 
تمام شــده ساخت وســاز را کاهــش داده و در خانــه دار 
شــدن برخی از شــهروندان مؤثر باشــد، اما ایــن طرح با 

سبک زندگی ایرانی-اسالمی سازگار نیست.
همچنین بر اســاس طرح تفصیلی شــهر تهران، احداث 
واحــد مســکونی کمتــر از ۴۰ مترمربعــی در پایتخــت 

ممنوع است.
نکتــه مهم در این گونه طرح ها داشــتن حلقه های بعدی 
است. درواقع صرف ســاخت خانه های کم متراژ مسئله 
مســکن را حل نخواهد کرد )فــارغ از تبعات اجتماعی و 

فرهنگی آن( بلکه نیاز به اقدامات تکمیلی دارد.
اساسًا طرح مسکن اجتماعی در بسیاری از کشورهایی 
کــه در حــال اجراســت، بــه معنــی مالــِک واحــِد ارزان 
شــدن نیســت؛ بلکه به معنی ســاخت واحدهایی اســت 
کــه مالکیت آن هــا در دســت دولت های ملی یــا محلی 
)شــهرداری ها( باقی می ماند ولی بــرای مدت معلومی 
مثاًل ۵ ســال در اختیار زوج های جــوان قرار می گیرد تا 
بتوانند با استفاده از سیســتم های تأمین مالی همچون 
پس انداز یا تســهیالت کم بهره به خرید واحد مســکونی 

مناسب اقدام کنند.

برش ویژه

در نشست کالن شهرهای 
ایران، شهرداران 

کالن شهرهای تبریز، 
اردبیل، بندرعباس، زاهدان، 

اهواز، رشت، یزد، کرمان، 
قم، اراک، کرج، همدان و 
معاون شهرداری مشهد 
حضور داشتند. می توان 
پیش بینی کرد در صورت 

اجرائی شدن این ایده 
شهردار تهران، شهرداران 

دیگر کالن شهرهای 
کشور نیز به سمت اجرای 

این طرح گام بردارند
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مسکن 
پیشران اقتصاد

تحقق  ایده مسکن استیجاری توسط شهرداری ها در گفت وگو  با محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران

 اگر دولت حمایت جدی نکند
 تأمین مسکن در اولویت مان نیست 

گفت و گو
ساحل عباسی

مدیریت شــهری، متشــکل از شــورای شهر به عنوان سیاســت گذار و ناظر و شــهرداری به عنوان مجری، رابطه ای دوسویه بر وضعیت مسکن در 
شهرهای کشورمان دارند؛ یعنی هم بر وضعیت تولید و عرضه مسکن تأثیر می گذارند و هم از آن تأثیر می پذیرند.

در حوزه اول از یک ســو با تنظیم و اجرای قواعد شهرســازی مشخص می کنند که در کدام نقاط شهر و به چه شکلی ساخت وساز انجام بشود و از 
سوی دیگر با صدور پروانه های ساخت وساز و نظارت بر آن بر رکود یا رونق تأثیر می گذارند. به نوعی می توان گفت که صدور پروانه ساخت و ساز در 

حال حاضر یکی از اصلی ترین منابع درآمدی شهرداری ها در سراسر کشور است.
هرچند مدیریت یکپارچه شهری یا حاکمیت محلی یک آرزوی دست نیافتنی برای کشورمان است اما این مسئله نمی تواند نقش پررنگ مدیریت 

شهری را منکر بشود، دولت ها هر زمان در انجام وظایف خود دچار نقصانی شده اند، توپ را در زمین شهرداری ها انداخته اند.
در طول سال های اخیر که رکود و تورم بی سابقه ای را در حوزه مسکن شاهد بودیم، چه در حوزه تولید مسکن و چه در حوزه مدیریت تقاضا شاهد 

کشیده شدن پای شهرداری ها به موضوع مسکن نیز بوده ایم.
موضوع رابطه دوسویه مدیریت شهری و مسکن بسیار مفصل است اما اخیراً دو مسئله بیشتر از همه موردتوجه افکار عمومی و سیاست گذاران 
قرارگرفته اســت. ۱- طرح مشــترک دولت و شــهرداری تهران برای مسکن اســتیجاری ۲- سامانه ملی امالک و اســکان در شهرها و مالیات بر 
خانه های خالی. اولی را حناچی شهردار تهران با دولت در میان گذاشته است و دومی را برخی کارشناسان و حتی مسئوالن فعلی و سابق دولت 
مطرح کرده اند. در گفت وگو  با مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران این دو موضوع به ویژه مسکن های استیجاری ۳۰ 
متری در شهر تهران را درمیان گذاشتیم. البته هاشمی رفسنجانی در گفت وگوی با رصد آب پاکی را بر دست همه ریخت و اعالم کرد که اگر دولت 

حمایتی نکند، قطعًا مسکن در اولویت مدیریت شهری نیست. در ادامه این گفت وگو  را بخوانید.

مصـــــاحبه
اختصاصی
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اخیرًا پیشــنهاد ســاخت مســکن اســتیجاری توسط شــهرداری با 
مشــارکت دولــت مطرح شــده اســت، به طــور نمونــه معاون شهرســازی 
شهرداری از آپارتمان های ۳۰ متری صحبت کرده است، به عنوان رئیس 

شورای شهر تهران نظر شما درباره این طرح چیست؟
در بحث کالن مدیریت شهری، همه خدمات شهری که در ۲۴ محور طبقه بندی 

می شــود و شــامل آموزش، امنیت، انرژی، ســالمت، آب و فاضــالب، ترافیک و 

ســایر حوزه های خدماتی شهروندی باید به مدیریت شهری تفویض شود، اما در 

شــرایط فعلی که فقط یک سوم این حوزه ها در تصدی مدیریت شهری است، ما 

اولویت های باالتری از حل مشــکل مسکن در شهرداری داریم و دولت تا زمانی 

که منابع الزم برای حل مســئله مســکن و طرح هایی نظیر مسکن استیجاری را 

به مدیریت شــهری اختصاص نداده، نمی توان توقع حضور مؤثر در این عرصه را 

داشت.

بنابراین اولویت نخست مدیریت شهری از منظر شهروندان حل مسئله آلودگی 

هوا و ترافیک اســت که باید با توســعه سیستم حمل ونقل عمومی صورت گیرد، 

طرح هایی نظیر مســکن اســتیجاری نیاز به منابــع قابل اتکای مالــی دارد و در 

صورت تأمین منابع از ســوی دولت، شهرداری می تواند به عنوان عامل اینگونه 

طرح ها را پیگیری کند و در این شرایط نیز باید جزییات بر اساس تقاضای بازار و 

مطالعات کارشناسی مشاوران متخصص تعیین شود و نمی توان قبل از مطالعه 

در مورد جزییات نظر قطعی داد.

مباحثــی در زمینه اخذ مالیات از خانه هــای خالی و اختصاص آن به 
مدیریت شهری مطرح می شود، از این جهت گاهی تأمین زیرساخت این 
مســئله را هم در عهده و توان شــهرداری ها می دانند، به طور نمونه وزیر 
سابق راه و شهرسازی تشکیل سامانه امالک و اسکان را در حیطه وظایف 
شــهرداری بیان کرده، نظر شــما در مورد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه 

چیست، آیا می تواند به مدیریت شهری کمکی کند؟
هرگونه عوارض شــهری باید در سیستم یکپارچه ای باشد که قانون معین کرده 

اســت و طبیعتًا در شــرایطی که مدیریت شــهری با کمبود منابع مواجه اســت، 

طرح هایــی که بدون واردکردن فشــار به طبقــات محروم و پایین تر از متوســط، 

ایجاد اعتبار می کنند قابل بررســی اســت و به نظر می رســد با فرایند مهاجرت 

معکوســی که به دلیــل افزایش بی رویــه اجاره در تهــران ایجاد شــده، این گونه 

طرح ها هم در جهت تنظیم بازار مســکن و هم در جهت تأمین منابع مالی برای 

مدیریت شهری اثرگذار خواهند بود، مشروط به آنکه سازوکار آن در قالب قانون 

ارزش افزوده شکل گیرد و پنجاه درصد آن به مدیریت شهری اختصاص یابد.

 نقش شهرداری ها در گرانی مسکن چه اندازه است، به ویژه از منظر عمل 
به طرح جامع و تفصیلی و تمایل به شهر فروشی برای کسب درامد؟

پیش از پاســخ به این سؤال بایستی به ریشه شهر فروشی 

و راه حل آن پرداخت. اگر بخواهیم مشــکالت شــهرها را 

از منظر طــرح جامع و تفصیلی نگاه کنیم، می توان گفت 

که ریشه یکی از مشــکالت فعلی تهران، عدم وجود طرح 

جامــع ترافیکــی در بطــن طــرح جامــع و طــرح تفصیلی 

اســت و مشــکل دیگر عــدم رعایــت طرح تفصیلــی برای 

تأمین منابع مالی توســط شهرداری در دهه گذشته بوده 

اســت کــه اثــرات نامطلوبی بــر قیمت مســکن، ترافیک، 

محیط زیســت، از بین رفتن باغات و عدم توازن در توسعه 

شهری گذاشت.

امروز در ادبیات علمی، بحث توسعه مبتنی بر حمل ونقل 

عمومی یا TOD اصلی پذیرفته شــده اســت و باید توسعه 

شــهر و بارگــذاری را بــر اســاس ظرفیت هــای سیســتم 

توســعه  شــاهد  تــا  کــرد  طراحــی  عمومــی  حمل ونقــل 

غیرمتــوازن و ناپایدار و پرمعضل شــهری نباشــیم، اما در 

فرایند طراحی طرح جامع و طرح تفصیلی، چنین اتفاقی 

رخ نــداده و عمــاًل بارگذاری هــا بــدون توجــه به مســیر و 

ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی انبوه بر، اتفاق افتاده 

است، بدتر از آن در بسیاری از موارد همین طرح تفصیلی 

نیز توسط کمیسیون ماده پنج یا شهرداری های مناطق برای تأمین منابع بیشتر 

دور زده شده است.

پیشنهاد ما، ایجاد پهنه T در طرح تفصیلی برای تطبیق آن با سیستم حمل ونقل 

عمومی اســت و تمرکــز بارگذاری ها، بجای مناطق اشباع شــده شــمال و مرکز 

شــهر، به پیرامون هاب های حمل و نقل و ایستگاه های مترو است تا شهروندان 

بتوانند بدون استفاده از خودروی شخصی و با چند دقیقه پیاده روی از خدمات 

اداری، تجاری، مسکونی و تفریحات و سرگرمی استفاده کنند.

در صــورت انجــام این اصالح، روش بارگذاری از شــهر فروشــی غیــر متوازن به 

توسعه پایدار شهری اصالح می گردد.

شما در جلسه فرمودید که »باید ۱۵ درصد نقدینگی سرگردان به سمت 
معماری و شهرسازی سوق داده شــود« اهمیت استفاده از نقدینگی در حوزه 

مسکن و شهرسازی چیست و شورای شهر در این زمینه چه کرده است؟
اگر شما نتوانید در صنعت ساختمان که فراخ ترین صنعت کشور از لحاظ ایجاد 

اشتغال و صنایع باالدستی و پایین دســتی است، جذابیت برای سرمایه گذاری 

ایجــاد کنید، نقدینگی ســرگردان موجــب ســفته بازی در بازارهــای مختلف و 

ایجاد تورم می گردد، البته صنعت ســاختمان یک حوزه مثبت دارد که نوسازی 

بافت های فرســوده و بارگذاری در پهنه های موردنیاز اســت و یک بســتر منفی 

که ساخت وســاز در مناطق اشباع شــده و گران قیمت شــمال و مرکز شهر است 

که باید با ایجاد جذابیت برای ســرمایه گذاران و کاهش امکان بارگذاری و شهر 

فروشــی در مناطق اشباع شــده، صنعت ساختمان ســاماندهی شود که اصالح 

طرح تفصیلی و افزودن پهنه T به آن می توان اقدامی در این جهت تلقی گردد.

یکی از راهکارهای افزایش تولید مســکن بازسازی بافت های فرسوده 
است، این مسئله عالوه بر یک فرصت، یک ضرورت و اجبار نیز هست، چراکه 
بافت فرســوده هزینه زیادی را برای مدیریت شــهری رقم می زند. رویکرد 
شورای شهر نسبت به این موضوع چیســت؟ راهکار مواجه با بافت فرسوده 

چیست؟
همان طور که گفتم باید روند ســرمایه گذاری در صنعت ســاختمان اصالح شود 

و از مناطق اشباع شــده و غیر مطلوب شــمال و مرکز شــهر، به ســوی بافت های 

فرســوده هدایت شود. طبیعی است که ســرمایه گذاران برای این اقدام، نیاز به 

ایجاد جذابیت سودآوری و تسهیل گری دارند و تاکنون مدیریت شهری در حوزه 

بافت های فرسوده از ظرفیت قانونی خود بخصوص ماده ۸ و ۹، استفاده نکرده 

است، ما نیازمند ساختار کارآمد و چابکی برای تسهیل گری در حوزه بافت های 

فرسوده هستیم.

شما در جلســه مجمع مشــورتی رؤسای کمیســیون های معماری و 
شهرسازی شــورا های اسالمی کالن شــهرها و مراکز 
اســتان ها گفته اید که »معاونت های شهرسازی قلک و 
منبع درآمد نیســتند«، رابطه دوســویه شهرداری ها با 
موضوع مسکن چه می تواند باشد؟ چگونه شهرداری ها 
می توانند از تولید مسکن به نحوی کسب درآمد کنند که 
منجر به شهر فروشــی و تخلف فروشــی نشود؟ آیا 
راهکارهایی همانند مالیات بر عایدی سرمایه می تواند به 

موضوع درآمد پایدار شهرداری ها کمک کند؟
ما نیازمند اصالح های در ســاختار مالی مدیریت شهری 

هســتیم، درآمد پایــدار و متــوازن بایــد از منابع مختلفی 

تأمیــن گردد که متأســفانه تاکنون کمتــر موردتوجه قرار 

گرفته اســت، مانند قیمت منطقه ای امالک که به صورت 

صــوری و غیرواقعی محاســبه می شــود و اســاس مالیات 

بــر نقل وانتقــال ملــک را تضعیف کرده اســت یــا مالیات 

مناســبی از ارزش افــزوده ساخت وســاز گرفتــه شــود که 

شهر از بارگذاری منتفع شود درصورتی که عوارض فعلی 

ساخت وساز در حد پنج تا هفت درصد ارزش ملک است و 

می تواند متناسب شود و در مقابل خدمات شفافی هم به 

شهروندان ارائه گردد.

برش ویژه

طرح هایی نظیر مسکن 
استیجاری نیاز به منابع 

قابل اتکای مالی دارد و در 
صورت تأمین منابع از سوی 
دولت، شهرداری می تواند 

به عنوان عامل چهارم 
اینگونه طرح ها را پیگیری 

کند و در این شرایط نیز باید 
جزییات بر اساس تقاضای 
بازار و مطالعات کارشناسی 

مشاوران متخصص 
تعیین شود و نمی توان 
قبل از مطالعه در مورد 
جزییات نظر قطعی داد
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پیشگیری از مهاجرت  
جانمایی مناسب شهرها و سکونتگاه ها  

استفاده از ظرفیت های سرزمینی همچون سواحل مکران  

پیشران بخش های مختلف  
خروج غیرتورمی از رکود  
اشتغال زایی   
بی نیازی از خارج کشور  
بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار  
بهترین گزینه برای کاهش فقر اقتصادی  
حفظ خانواده ها در تکانه های اقتصاد  

بی توجهی به صنعتی  سازی و فناوری های نوین  
کیفیت پایین ساختمان ها  

بی توجهی به مخاطرات طبیعی مثل زلزله، سیل و ...   
عدم رعایت مباحث مرتبط با انرژی  

بی هویتی طراحی داخلی و بیرونی  
فراموشی معماری سنتی و نابودی هویت بومی   

اعطای تسهیالت ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار 
تأخیر در دریافت هزینه زمین 

 تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی 
حذف قیمت زمین 

کمک بالعوض برای هزینه ساخت 

وابستگی شهرداری ها به درآمد ناپایدار  از ساخت وساز  
 توسعه نامتوازن و کاریکاتوری شهرها  
گسترش بافت های فرسوده و حاشیه نشینی  

تمرکز بر سمت تقاضا و عدم تولید 
آزادسازی بازار زمین 

عدم مداخله دولت در بازار مسکن 

افزایش تولید 

مســـکن مسـائـل  شبکـــه 

 رابطه دوسویه
 با اقتصاد کالن

شهرسازی

رزمین
ش س

آمای

ساختمان سازیعمران و 
معماری

 راهکـــــــــارها  
     

ـت
ـیـ
ـمـ

اهـ
       

یـابی       
      ریشـه           

 اصول حاکم بر 
سیاست های دولتی

محتوا: مهدی پناهی
اینفوگرافیک: حامد سبحانی
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مسکن پیشران اقتصاد

سهم  ۶۰ تا ۸۰ درصدی از قیمت مسکن 
  تنها کشورهای کوچک و کم جمعیتی مثل ژاپن به علت کمبود زمین 

قابل سکونت چنین اعداد باالیی دارند

عرضه نشدن خانه های خالی به امید افزایش قیمت
افزایش تقاضای سرمایه ای و بالطبع گرانی کاذب مسکن 

اجاره های باال 
مدت زمان کوتاه قرارداد

نوسان اجاره
نبود قوانین متناسب بین مالک و مستأجر

افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن ) فوالد، سیمان، گچ و ...(
افزایش اولیه قیمت مسکن 

افزایش انتظارات تورمی
افزایش مجدد قیمت مسکن

کمبود مسکن در برابر تعداد خانوار موجود در کشور
حجم باالی واحدهای غیرمقاوم شهری و روستایی

متقاضی جدید مربوط به افزایش تعداد خانوار
ذخیره طبیعی برای تنظیم بازار

بافت فرسوده
حاشیه نشینی

راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور
اجرای مالیات بر خانه های خالی با نرخ مؤثر

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
اجتناب از روش های اشتباه در حمایت از تولید مسکن

اتکای صرف به سازوکار بازار و عدم حضور دولت در بخش تولید مسکن
تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام های خرید مسکن

فروش زمین های دولتی 
نتیجه: علیرغم نیاز شدید کشور به تولید مسکن، تشویق انبوه سازی و کوچک سازی

دوران رونق ) که با تورم همراه است( ناپایدار بوده 
و در بازه های متناوب زمانی دوباره به رکود می رود.

 کنترل و کاهش 
تقاضاهای سرمایه ای

 راهکـــــــــارها  
     

ش هــا 
           چــالــ

یـابی  
      ریشـه           

قیمت باالی زمین
سوداگری 
 

لجام گسیخته
 ضعف بازار 
رهن و اجازه

بد مسکنی

تولید ناچیز مسکن

کود 
حلقه بسته ر

تورمی 
و رونق 

مصادیق اجرایی 



 گفت وگو با محمد پژمان 
 رئیس پیشین سازمان ملی زمین و مسکن 
و معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

 تناقض های حاکمیتی
در سیاست های زمین و مسکن
بهود  وضعیت مسکن در گروی اقتصاد کالن است

سید محمد پژمان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن طی سال های ۹۲ تا ۹۵ بود و پیش از آن از حدود سال ۸۶ تا ۹۲ کلید شهرداری مشهد را در اختیار 
داشت. پژمان بعد از کنار رفتن عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی و آمدن محمد اسالمی در دیماه سال ۹۷ به عنوان مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری انتخاب شد اما یک سال بعد به طور ناگهانی جای خود را به مهدی عبوری معاون سابق توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی داد. 

اتفاقی که یک روز بعد از انجام گفت وگوی رصد با وی رقم خورد!
ســابقه اجرایی محمد پژمان چه به عنوان رئیس ســازمان ملی زمین و مسکن و چه شهردار پیشین مشــهد ما را بر آن داشت که تأثیر سیاست های ارائه 
زمین بر وضعیت مسکن در گفت وگو  با وی موردبررسی قرار بدهیم. هرچند وی معتقد است که دولت به جای تمرکز بر روی حل مسائل کوچک در بخش 
مسکن، باید وضعیت کالن اقتصاد همانند تورم و ثبات را حل کند اما به تناقضاتی در حوزه سیاست گذاری اشاره کرد که ریشه حل آن در دستان حاکمیت 
است. وی با طرح این سؤال که چرا نمی گذاریم هر کس هر کجا خواست، خانه بسازد، به رانت و انحصار محصول طرح تفصیلی و جامع شهری اشاره کرد 
که منجر به یک نامعادله بین دولت و بخش خصوصی یا مردم می شود. پژمان با تأکید بر این که دولت سهمی در گرانی مسکن ندارد، از نگاه های منفی به 

سرمایه گذاران این حوزه نیز انتقاد کرد. در ادامه این گفت وگو  را بخوانید.

گفت و گو
مهدی پناهی، سعید حسین زاده یزدی

۳۶
ره 

ـا
مـ

ش
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مسکن 
پیشران اقتصاد

مصـــــاحبه
اختصاصی

  در مســکن تصمیم هــا متناقضــی رقــم خــورده اســت  
اســت   پنج درصــد  مســکن  تولیــد  در  دولــت  ســهم   
  همه تقاضای مسكن به عنوان سرپناه ندارند   چرا همه 
با افزایش قیمت مخالف هستند؟   اکثریت مالکیت اراضی 
در درون شهرها متعلق به بخش خصوصی است    اقتصاد 
کنترل شــده و مدیریت شــده معنــی نــدارد   چــرا اجازه 
نمی دهیم هرکس، هرکجا خواســت خانه داشته باشد؟     
هیچ ضمانتی برای اجرای طرح های جامع و تفصیلی  نداریم  
 حاکمیت یکپارچه باید با شــهرهای جدید مواجه شــود
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 ریشه مشکالت مسکن در کشور ما به سیاست های زمین طی چهل سال 
اخیر برمی گردد یا دلیل دیگری دارد؟

تا به امروز در مقوله مسکن تصمیم ها و برخوردهای متناقضی رقم خورده است. اقتصاد 

ما به تعبیری اقتصاد باز یا نیمه باز است، برای همین حداقل سهم تولید مسکن توسط 

مردم و بخش خصوصی باالی ۹۵ درصد است.

ســهم نهایت پنج درصــدی دولت هم مربوط به زمان هایی می شــود کــه دولت کمی 

مداخله جدی تر و سنگین تر داشته است، چه در قالب عرضه زمین و چه تولید مستقیم 

مسکن.

ما وقتی اقتصاد را آزاد و باز می دانیم، طبیعی است وقتی خروجی آن را نمی پسندیم 

یا قبول نداریم بایســتی روی همان عوامل کار کنیم تا خروجی مورد پســند خود را به 

دست بیاوریم؛ یعنی اینکه انتهای قضیه را ببینیم و قضاوت کنیم که یک کاال گران یا 

ارزان است، نگاه درستی نیست. منظور من این است که وقتی ما این حوزه ها را دولتی 

ندیدیم و اقتصاد بخش آزاد است، دولت چگونه می تواند نقش داشته باشد؟

در حقیقت چند دســته عامل اثرگذار در بحث هزینه تمام شــده یک واحد مســکونی 

داریــم. زمیــن، مواد و مصالح، هزینه هــای طراحی، اجرا و احــداث که مجموعًا تحت 

عنوان هزینه های نیروی انســانی برشمرده می شــوند و در نهایت بحث عوارض هایی 

همانند صدور پروانه ســاختمانی یا بیمه و مالیات. دسته دیگر مربوط به بحث تأمین 

مالی و هزینه تسهیالت بانکی یعنی نرخ سود است.

دهک هــای بــاال هماننــد ۹ و ۱۰ می تواننــد مجموع ایــن هزینه ها را به عنــوان عدد 

پایانی هزینه تمام شده تولید مســکن بپردازند. دهک ۳ تا ۸ کسانی اند که ما آن ها را 

گروه های متوسط اقتصادی کشور میدانیم، یعنی کسانی که پس انداز محدودی دارند 

و می توانند با آن به بازار مســکن ورود پیدا کنند ولی هزینه کامل خرید یا احداث یک 

واحد مســکونی را ندارند. اگر به این طبقات کمک مالی داده شــود، می توانند خانه 

بخرند یا بسازند.

 دهک یک و دو گروه های ازپاافتاده هســتند که در حال حاضر پس اندازی ندارند و با 

مجموعه درآمدشان قادر به پرداخت اقساط هم نیستند، یعنی اگر حتی واحد مسکونی 

هم برایشــان درســت کنی، به دلیل درآمد کمی که دارنــد و در اولویت بودن اقالمی 

هماننــد خوراک، دیگــر پولی بابت پرداخت قســط ندارند. حل این معمــا و نامعادله 

موضوع اصلی  ماســت؛ یعنی غیر از دو دهک های باال بقیه برای خرید مسکن چالش 

دارند.

طبق قانون اساســی دولت باید برای هر شــهروند ایرانی و خانوار ایرانی یک ســرپناه 

قابل قبــول و آبرومنــد در حد تراز طبقه اقتصادی و اجتماعــی فراهم بکند. در چنین 

شــرایطی دولت به فکر تأمین یارانه می افتد. ما مثل همه بخش های اقتصاد به جای 

اینکه به کالن اقتصاد بپردازیم و مسئله تورم و اشتغال را درست کنیم تا خانوار صاحب 

یک درآمد مکفی و از دولت بی نیاز شود، سراغ اعطای یارانه می رویم.

ما به جای اینکه یک موضوع اساسی را حل کنیم، سراغ مسائل غیراساسی می رویم که 

انتهایی هم ندارند؛ یعنی دولت هر روز در عرصه های مختلف باید یک میانبر یارانه ای 

و سوبسیدی بزند.

درحالی که نظام اقتصادی یارانه ای به دلیل ســخت بودن 

برقــراری عدالــت اشــکاالت فراوانــی دارد، گــروه هدف 

هرچند به لحاظ نیــاز در یک طبقه قرار می گیرند ولی باز 

هم با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند. عالوه بر این غالب 

افــراد تمایل دارنــد که اطالعــات درآمدی خــود را اعالم 

نکنند یا غیرواقعی اعالم کنند. حتی شــاید برخی معتقد 

باشــند که چرا یک عده از بیت المال استفاده کنند و بقیه 

استفاده نکنند.

من اتفاقًا می خواهم بپرسم که چرا هرروز شکاف 
بین توان اقتصادی و قیمت مسکن بیشتر شده است. 
چــه عاملی باعث شــده کــه زمین به جای یــک کاالی 

مصرفی تبدیل به یک کاالی سرمایه ای بشود.
همــه تقاضــای مســكن به عنــوان ســرپناه ندارنــد، برخــی 

به عنــوان كاالی ســرمایه ای بــه آن نــگاه می کننــد، یعنــی 

كننــد  اســتفاده  بــازار  ایــن  ارزش افــزوده  از  می خواهنــد 

ســوداگری  می خواهنــد  كــه  هســتند  هــم  كســانی   و 

كنند.

ریشه این سوداگری چیست؟
اصاًل من این سؤال را از شما می كنم چرا همه افزایش قیمت را به عنوان یك پدیده بد 

و زشت لحاظ می کنند؟

هیچ کس با سود منطقی مشکلی ندارد.
این گونه نیســت، چون همه می گویند که چرا قیمت باال رفته است، یعنی امروز همه 

نفس این اضافه شدن قیمت را بد می دانند. اواًل در یك اقتصاد باز و آزاد این گونه نیست 

که در یک بخش از اقتصاد قیمت ها باال برود و در بخش های دیگر تأثیری نداشته باشد.

هرچند در بخش مسكن اثرپذیری نسبت به سایر بخش ها تأخیر بیشتری دارد و اثرش 

را بالفاصله نشان نمی دهد اما به طور مثال در سوخت، سایر حوزه ها  خیلی زود متأثر 

می شوند.

مگر هدف ما این نیست که همه بخش های اقتصاد رونق داشته باشند. مثاًل كشاورزان 

و دامداران، درآمدهایشان خوب باشد و دائمًا تولید كنند. در چنین شرایطی آن ها هم 

می گویــد که من زمانی می توانم در این بخش بمانم كه رشــد قابل قبول و درآمدزایی 

خوبی داشته باشد.

امــا در حــال حاضــر این گونــه نیســت، اگر مــا می خواهیــم به ثبــات برســیم و از این 

وضعیت های تورمی و افزایش لجام گسیخته قیمت ها خالص بشویم باید وضع اقتصاد 

كالن، نقدینگی و ... درست بشود.

بحث اصالح و بهبود اقتصاد کالن یک موضوع درست است اما اگر حل 
مشــکل بخش مســکن را به اقتصاد کالن ربط بدهیم، این پارادایم ما را به یك 
بن بست می رســاند؛ یعنی هر بخش اقتصاد می گوید تا اقتصاد کالن درست 

نشود، ما هم درست نمی شویم.
نه نمی رسیم. آخر هیچ وقت بخش نمی تواند اقتصاد كالن را درست کند. اقتصاد 

بخش و کالن رابطه دوســویه دارند. ببینید ســرمایه و ســرمایه گذار تحت الشــعاع 

اقتصاد كالن اســت. شــما االن در بخش هستید ولی وقتی یك چشم اندازی برای 

آینده اقتصاد نمی بینی، نگاه مردد  و ریســک های تورمی داشــته باشی، حاضری 

در یــک بخش ســرمایه گذاری  كنی؟ یعنی بین این ها دیوار نیســت كه بگوییم دل 

تمام كســانی كه در حوزه مســكن هستند آرام باشــد و به بخش های دیگر اقتصاد 

کار نداشته باشند.

بخشی از همین افزایش قیمت ها به خاطر فاصله بین عرضه و تقاضا است؛ یعنی چون 

وضعیت خوب نیست همه کارشان را زمین گذاشته اند و تولید نمی کنند اما هم زمان 

تقاضا در حال ایجاد است، خانواده جدید تأسیس می شود، خانه های فرسوده نیاز به 

تعویض یا نوسازی دارد و ...

یعنی از یک ســو ما این نا تعادلی را در عرضه و تقاضا داریم و از ســوی دیگر ۹۵ درصد 

بخش اقتصاد مســكن در دست بخش خصوصی است، بخش خصوصی هم کوچک 

است و از تولید استنکاف می کند. چون هنوز در كشورمان تولید مسكن انبوه به شكل 

تولید صنعتی و از پیش ساخته نداریم.

درست است که خود دولت مسکن نمی سازد ولی 
نقش قابل توجهی در عرضه زمین دارد.

نه این گونه نیست. دولت اگر خودش هم متصدی این نیست 

ولی متكفل پاسخگویی برای تمام این آیتم ها است. اگر دولت 

اقتصاد كالن را درســت برنامه ریزی و مدیریت كند، با یك تیر 

ده نشان را می زند. شما اگر كار و اشتغال خوب داشتی، درآمد 

مكفی داشتی از صف های یارانه های دولت بیرون می روی.

برعكس نیست؟ یعنی بخش مسكن چون حدود 
پنجاه الی شــصت درصد از هزینه های خانوار را شــامل 
می شود اگر آن را حل كنیم، قسمت هزینه های خانوار را 

هم پوشش می دهد؟
 شــما االن در بخش مسكن معتقدید که برویم قیمت مسکن 

را كاهــش بدهیم یا تولید كنیم یا قیمت های این چهار یا پنج 

پارامتر را یك مقدار دولت مدیریت كند و قیمت كم شود به طور 

طبیعی هزینه خانوار كم می شود و توان مالی اش باال می رود، 

درست است؟

برش ویژه

ما درست مثل همه بخش های 
اقتصاد به جای اینکه به کالن 

اقتصاد بپردازیم و مسئله 
تورم و اشتغال را درست کنیم 

تا خانوار صاحب یک درآمد 
مکفی و از دولت بی نیاز شود، 
سراغ اعطای یارانه می رویم. 
ما به جای اینکه یک موضوع 
اساسی را حل کنیم، سراغ 
مسائل غیراساسی می رویم 
که انتهایی هم ندارند؛ یعنی 
دولت هر روز در عرصه های 

مختلف باید یک میانبر 
یارانه ای و سوبسیدی بزند
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بله. نظام یارانه ای به آن معنا خیلی الزم نیست که داشته باشیم.
در درمان چه کاری می كنید؟ در تغذیه چه كاری می كنید؟

دیگر الزم نیست دولت ورود پیدا کند.
اگر قرار است نقش دولت كاهش هزینه ها باشد، با یک اصالح اقتصادی و رونق تولید 

همه بخش های اقتصاد رشد می کند. اگر امروز ۵۰ درصد هزینه حمل ونقل افزایش 

پیدا كند و همزمان درآمد من هم ۵۰ درصد رشد کند که دیگر جای نگرانی ندارم.

من فقــط می خواهم این دغدغه را مطرح کنم که ما دائم دنبال کاهش عوامل دخیل 

در هزینه مســکن هســتیم ولی بعد از آن با بهداشــت، آموزش، تغذیه، تفریح و ... چه 

می خواهیم بکنیم؟ شما هر روز بایستی برای حل همه پارامتر  وقت بگذاری در صورتی 

که اگر از روز اول وظایفمان را برکالن اقتصاد متمرکز کنیم تا افراد به درآمد مناسبی 

برسند، دیگر الزم نیست برای حل موضوع مسکن هزاران ترفند طراحی کنم.

اگر از بحث اقتصاد کالن بگذریم، به نظر می رســد عرضه محدود زمین 
باعث به وجود آمدن وضع موجود در مســکن شــده اســت، تحلیل شما از این 

موضوع چیست؟
طبق آمار سهم زمین در هزینه های تولید چندین برابر شده است، البته مالکیت زمین 

هم متعلق به بخش خصوصی است.

شما خودتان در سازمان مسکن بودید اگر همین را هم تشریح کنید که 
منظورتان از این که زمین دست بخش خصوصی است چیست؟

یعنی مال خودشــان اســت، مالک هســتند. در کشــور جمهوری اســالمی ایران 

مالکیت زمین متعلق به بخش خصوصی اســت. عمــده اراضی ای که وجود دارد 

مالــک خصوصی دارد. بخش خصوصــی که می گوییم یعنی مــردم، در بعضی از 

شهرها مقداری هم دولت دارد یا در بعضی از شهرها سازمان های موقوفاتی مثل 

اوقــاف و آســتان قدس هــم مالکیت دارد ولی شــما هر جا را که نگاه کنید ســهم 

بخــش خصوصی در مالکیــت کاماًل باال و قابل توجه اســت. چه ساخته شــده چه 

نشده. اکثریت مالکیت اراضی در درون شهرها متعلق به بخش خصوصی است. 

در مــورد دولــت هم باید به بضاعــت امروزش فکر کنیم، چون بخشــی از زمین ها 

بازهم به مردم واگذارشده است.

جدا از زمین به سایر عوامل دخیل در تولید مسکن بپردازیم، مثاًل كسی كه كاشی یا 

فــوالد تولید می كند، به طور طبیعی ورودی و خروجی و هزینه تمام شــده دارند، جدا 

از تأثیرات جزئی دولت بر قیمت تمام شــده، درنهایت نمی تواند مجبور کند که آهن یا 

کاشی یا سرامیک را به فالن قیمت بفروش.

در مورد دســتمزد نیروی کار هم همین است، جدا از قانون حداقل حقوق و دستمزد 

نیروی انسانی در نهایت می گوید که با فالن قدر حقوق کار می کنم.

پس قیمت تمام شــده  مســکن را عرضه و تقاضا تعیین می كند. درست هم نیست كه 

دولت روی تک به تک این عوامل دست بگذارد و دخالت کند. اصاًل اقتصاد کنترل شده 

و مدیریت شده كه معنی ندارد. زمین  هم تابع عرضه و تقاضا است چون باالی نودوپنج 

درصد سهم بخش خصوصی و هر طور دلش بخواهد قیمت را تعیین می كنند.

پس دولت چه نقشی می تواند داشته باشد؟!
نقــش دولــت روی تنظیم كــردن عرضه و تقاضاســت. دولت در قالب شــورای 

عالی شهرسازی است كه محدوده های شهرها را تعیین می كند. وقتی که شما 

می روی برای شهر محدوده تعیین می كنی میزان عرضه زمین را اواًل انحصاری 

می كنــی ثانیًا محدود می كنی و بعــد توقع داری كه قیمت هــا باال نرود؟ ملک 

یــک نفر در محــدوده می افتد و به عرش اعلــی می رود و ملک نفــر دیگر خارج 

از محــدوده نه می تواند دســت بــه زمینش بزند و نــه ارزش داخــل محدوده را 

دارد. رانت و انحصار ایجادشــده خیلی موضوع مهمی است! استدالل شورای 

عالــی شهرســازی و دولت این اســت که بر اســاس نیــاز جمعیتی به مســکن و 

... چنیــن تصمیماتی گرفته شــده اســت، ولی ایــن ظرفیــت در اختیار بخش 

خصوصی اســت. بخــش خصوصی اصــاًل نمی خواهد از زمینــش بهره برداری 

كنــد یا می خواهد بــه هر دلیلی زمینــش را نگه دارد. اگر هــم وارد مدار تولید 

بکند با نگاه ســرمایه ای اســت، شما به مالكیت شــخصی كه نمی توانی بگویی 

قیمتت باید اینقدر باشــد، یا بــه قیمت دلخواه خودش عرضــه می کند یا اصاًل 

عرضه نمی کند.

دولت حتی قدرت این را ندارد که با قیمت مدنظر مالک، زمین را وارد بازار کند، چون 

همین قیمت هم باعث تعدیل قیمت ها خواهد شد، اما نمی تواند. ما این تناقض ها را باید 

جواب بدهیم، این ها هم دست حاكمیت است.

حتــی اگر دولــت زمین هم عرضــه کند، به یــک عده خــاص می دهد، آن هایــی كه به 

دستشان نمی رسد تکلیفشان چیست؟ چرا ما در مسكن هم یارانه بگذاریم؟ دلیلش این 

است كه مردم توان اقتصادی ندارند و سرپناه هم الزامی است اما بازهم برمی گردیم به 

همان اقتصاد کالن که موانع کار، اشتغال و تولید برداشته شود، بسیاری از مسائل حل 

می شود.

من به شــما اطمینان می دهم اگر ما به عنوان بخش های مختلف دولتی مانع و 

مزاحم در این مســیر نباشیم و ســنگ اندازی و هزینه تراشی نكنیم، این كشور 
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جهــش زیادی به لحاظ رشــد اقتصادی خواهد داشــت. هر كــدام از ما به یك 

بهانه ای قفلی به دست و پای قضیه زد ه ایم.

ما کــه می خواهیم این قدر یارانه در بخش های مختلف بدهیــم، به جای آن در بخش 

تولید سخت گیری کمتری کنیم. اگر تولیدکننده و توسعه گر حال وروزش خوب باشد، 

به فکر مسکن، بهداشت، تغذیه و ... عائله خودش هم هست.

چــرا نمی توانیــم مالــکان زمین را متقاعــد کنیم که طبــق برنامه ریزی 
طرح های جامع و تفصیلی زمینشان را وارد چرخه تولید مسکن کنند؟

اولین مطلب این است كه ما هیچ ضمانتی برای اجرای طرح های جامع و تفصیلی مان 

نداریم، برای همین بین برنامه و اجرا فاصله زیادی ایجادشــده است. كمبود هم در 

عرضه زمین و هم در تولید مسكن است.

شــاخص ضمانت اجرایی چیســت، به طــور نمونه ما باید ابــزار مالیاتی 
استفاده کنیم؟

امروز بخش مســکن، چه زمین  و چه ســاختمانش، یــک کاالی مصرفی خالص 

نیســت و به عنوان یک کاالی سرمایه ای اســت. می خواهم بگویم که همه متأثر 

از وضعیت اقتصاد کشــور هســتند. اگر احســاس کند که فروش ملک به نفعش 

است، قطعًا می فروشد.

در خیلــی از کشــورهای دنیــا مالکیــت خصوصی ندارنــد و مالکیت هــا دولتی 

اســت. آن هایــی کــه مالکیت ها دولتی دارند، کارشــان ســاده تر اســت. به طور 

طبیعی وقتی که یک نفر با ما همراهی نمی کند در گام اول ما باید مشــوق هایی 

بگذاریم تا در مقایســه با ســود ســایر بخش ها حاضر به اجرای سیاست ها شود. 

اگر مشوق های ما کافی نیست حداقل محدودیت ها و هزینه های اضافه برایش 

ایجاد کنیم.

 اما من یک حرف تازه می خواهم به شــما بگویم که این شــاه کلید قضیه اســت. 

ســؤال اساســی این اســت که چرا برای شــهرهایمان محدوده گذاشتیم؟! چرا 

اجــازه نمی دهیــم هرکس، هرکجا خواســت خانه داشــته باشــد؟ مــن در همه 

حوزه هــا و بخش هــا تجربــه فعالیت دارم، یکی از اســتدالل ها مربــوط به تأمین 

زیرســاخت های خدماتی مثل آب و برق و جاده است. نکته دوم حوزه مدیریتی 

شهری یا بهداشت و ... است یا این که اراضی کشاورزی در معرض تهدید تغییر 

کاربری قرار می گیرد.

پاسخ من به این استدالل ها وضع الزامات متناسب با همان شرایط است. امروز 

در خیلی از کشــورهای اروپایی مردم در کل سرزمین سکونت دارند یعنی شما 

وسط بیابان و جنگل هم که بروید خانه می بینید.

ما تقریباً سیاست های مشابهی همانند شهرهای جدید یا اقماری و ... 
داشته ایم. این سیاست ها تأثیری بر وضعیت مسکن در کشور داشته است؟

پیش ازاین سیاســت زمین صفر یا کاهش قیمت زمین برای 

ساخت وجود داشــت. در کالن شهرها به طور طبیعی هزینه 

زمیــن باال رفتــه و با انحصــارات ایجاد شــده، نمی شــود این 

سیاست ها را عملیاتی کرد، برای همین سراغ سیاست های 

شــهرهای جدید و اقماری رفتند تــا اواًل از این تمرکز و تجمع 

جمعیت جلوگیری کنند و بعــد هم عرضه زمین ارزان قیمت 

را در شهرهای جدید امکان پذیر کنند. عالوه بر این مشکالت 

کالن شــهرها انباشــت شــده بود و هزینه های سنگین برای 

مدیریت شهری و برای کل حاکمیت داشت.

امــا االن اگــر شــما همیــن سیاســت اصولی و درســت را 

ارزیابــی کنیــد، متوجه می شــوید که به طورقطــع و یقین 

ناموفق بوده  است. چون همه دستگاه هایی که باید کمک 

می کردند، همراهی نکردند. قرار بود در شهرهای جدید 

هرچه قدر از کالن شــهر دور می شــدند رفاهشــان بیشتر 

شــود و هزینه هایشــان کاهــش پیــدا کنــد ولــی اقدامات 

دستگاه ها در همین راســتا بود؟ مثاًل در مورد زیرساخت 

برقی شــهر گلبهــار گفتند که ما اصاًل بایــد نیروگاه جدید 

بزنیــم. هزینه نیروگاه، هزینه خط انتقال و ... را فهرســت 

کردند و در انتها انجام ندادند.

  

حرف درست می زدند یا بیشتر بهانه بود؟
از نگاه دستگاهی شاید درست باشد. ارائه زیرساخت هزینه دارد و ما منکر این نیستیم، 

ولی این هزینه را آن کسی که سیاست اصلی را گذاشته باید تأمین می کرد تا هم مردم 

در رفاه بیشتری باشند و هم مدیریت شهری از یک مصیبت بزرگی و هزینه های چند 

برابری در کالنشهر رها شود. ولی وقتی این اتفاق نیافتد، یعنی بین مشهد و گلبهار 

اتوبان مناسب شکل نگرفت، زیرساخت مناسب فراهم نشد، هزینه های آن دوباره به 

روی مدیریت شهری کالنشهرها می افتد و مدیریت شهر هم برای تأمین این هزینه ها، 

به بخش مسکن روی می آورد.

یعنــی پروانه ســاختمانی به عنــوان یک گلوگاه ایجاد شــد و به مــردم گفتند من این 

مجوز را زمانی به تو می دهم که این قدر پول بدهی. اگر مدیریت شهری و دولت همه 

هزینه های نقاط سکونت جدید را گردن می گرفت، امروز شاید از هزینه های ده برابری 

کالنشهرها مصون مانده بودند.

منظور این اســت که آن سیاســت اصولی جامعیت نداشته یا جامعیت 
داشته ولی بخش ها زیر بار نرفتند؟

نــگاه بخشــی شــد. بایــد دولــت می گفــت کــه ایــن کار بــرای کاهــش هزینــه در 

کالن شهرهاســت، االن تهران قرار بوده هفت و نیم میلیون جمعیت بیشتر نداشته 

باشــد اما چند میلیون نفر شــده اند؟ می دانید اضافه جمعیت چقدر هزینه بر اســت 

و خســارت ایجــاد می کند؟ مثاًل مــا از حوزه های دیگر کشــور آب جمــع می کنیم و 

بــه تهران می آوریم تا این جمعیت ســیراب شــود. چه هزینه زیرســاختی بــرای این 

مســئله می دهیم؟ یا در حوزه فاضالب در یک شهر کوچک با دو کیلومتر آب به یک 

تصفیه خانه می رسد اما در کالنشهرها باید کلی هزینه زیرساخت فاضالب بدهیم. در 

همین مشهد ایده شهر گلبهار از سال ۶۵ و ۶۶ شکل گرفت اما تازه همین مسکن 

مهر بود که به زور کمی جمعیت را به آن جا منتقل کرد.

چرا بخش ها زیر بار این تأمین زیرساخت نرفتند؟
بخش ها چون گرفتارهای روی زمین مانده دارند، خیلی زیر بار مسئله جدید نمی روند 

اما باید یک مرکز برنامه ای و بودجه ای چنین کاری را انجام می داد.

یعنــی وقتی مــا به این نتیجه اصولی رســیده ایم کــه جمعیت متراکــم و متمرکز 

کالن شــهرها را به جایــی ببریــم که زمیــن ارزان قیمــت دارد و هزینه تمام شــده 

مسکن کمتر خواهد شد، پس چند خدمت اساسی هم می خواهد.

اگر از همان روز اول زیرســاخت شهرها شکل می گرفت، االن همه چیز آماده بود. االن 

همین جاده قوچان که منتهی به گلبهار می شــود، چه وضعیتی دارد؟ یا مثاًل پردیس 

تهران، امروز کسانی که می خواهند به پردیس بروند، بایستی از گیت عوارضی هم رد 

بشــوند و هر روز یک پول عوارضی هم بدهند، این همان سیاستی بود که می خواست 

هزینه ها کم بشــود؟ مردم وقتی ببینند مجبور به پرداخت چنین هزینه های هستند، 

ترجیح می دهند در همان کالنشهرها بمانند و سراغ زمین های 

ارزان نروند. ترجیح می دهند که یک گوشه حتی به شکل خالف 

یا با مســکن بی کیفیت، برای خودش خانه ای بگیرند. آن وقت 

متولی بافت ها و سکونتگاه های غیررسمی یعنی دولت مجبور 

است هزینه های سنگینی را برای بهســازی و بازسازی و حذف 

مخاطرات بدهد.

ایــن اماکــن امروز به عنــوان کانــون بحران به شــهر مادر 

هزینــه و گرفتــاری تحمیــل می کنند امــا اگــر از روز اول 

یک صــدم این هــا را مــا مدیریت شــده انجــام می دادیــم، 

هیچ کــدام از شــرایط فعلی رخ نمــی داد. اگــر حاکمیت 

بــه ایــن مباحث بــرای توزیع جمعیــت در ســرزمین ورود 

نداشــته باشــد و همــه وجــه حاکمیــت یکپارچــه بــا این 

موضوع برخــورد نکنند، مشــکالت حل نمی شــود. االن 

همیــن مســکن مهــر کــه صرفــًا متعلــق بــه وزارت راه و 

شهرسازی نیســت که آب و برق و گاز و مدرسه اش هم بر 

روی دوش او افتاده اســت، این مربــوط به همه حاکمیت 

اســت. االن کــه گفته می شــود که ســهم زمیــن در تولید 

مسکن زیاد اســت، مگر در روستاها زمین فراوان و ارزان 

نداریم؟ آیا مردم می توانند خانه بسازند؟

برش ویژه

در کشور جمهوری اسالمی 
ایران مالکیت زمین متعلق 
به بخش خصوصی است. 

عمده اراضی ای که وجود دارد 
مالک خصوصی دارد. بخش 
خصوصی که می گوییم یعنی 

مردم، در بعضی از شهرها 
مقداری هم دولت دارد یا در 
بعضی از شهرها سازمان های 
موقوفاتی مثل اوقاف و آستان 
قدس هم مالکیت دارد ولی 

شما هر جا را که نگاه کنید سهم 
بخش خصوصی در مالکیت 
کاماًل باال و قابل توجه است
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 حاکمیت و 
کسب و کارهای 
فضای مجازی

 بررسی راهکارهای مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن 
در گفت وگو  با دکتر حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

مار و پله مسکن در بازی دولت و مجلس
چرا قانون بدیهی مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( تصویب و اجرا نمی شود؟

ایران جز معدود کشورهایی است که هیچ کنترلی بر نقدینگی در اقتصادش ندارد و معدود تالش هایی که برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در بیشتر 
مواقع با شکست مواجه شده است. نقدینگی که با ورود به هر بازار، قیمت ها را دستخوش تغییر می دهد، به طور نمونه در بازار مسکن طی یک سال قیمت 
یک تا سه برابر شده است. این گونه ورود نقدینگی به بازار در واقع همان سوداگری است، یعنی یک شبه ره صدساله را طی کردن و سودهای بادآورده. 
تصور کنید یک تولیدکننده میلیاردها تومان سرمایه اش را صرف راه اندازی یک کارخانه می کند اما دیگری در کنار همین کارخانه، زمینی را می خرد و 
بعد از یک سال به چندین برابر قیمت می فروشد بدون آن که مالیات آنچنانی بدهد اما تولیدکننده باید نزد  به از سود پرمشقت تولید ۲۵ درصد مالیات 
پرداخت کند. حتی اگر از این زاویه به مسئله نگاه نکنیم، تأمین مسکن به عنوان یک وظیفه حاکمیت است اما نبود هیچ کنترل بر نقدینگی باعث می شود 
این وظیفه هیچ گاه عملی نشود و همچنان بسیاری از مردم در آرزوی خانه دار شدن بمانند. در چنین شرایطی قانون بدیهی مالیات بر عایدی سرمایه که 
همه دنیا آن را اجرا می کنند، در کشور ما همچنان اندر خم یک کوچه است. در گفت و گو با محمد حسین زاده بحرینی، اقتصاددان و نماینده مجلس علت 
این امر را جویا شدیم؛ بحرینی به طور ریشه ای فرایند تقنین و قانون گذاری در کشورمان را آسیب شناسی میکند و معتقد است که تعارضات و دعواهای 
بخشی درون دولت یا بین مجلس و دولت باعث شده است طرحی مثل مالیات برعایدی سرمایه که مورد تایید همه مسئوالن و مدیران و نمایندگان است 
همانند بازی مار و پله چندین بار فرایند قانون گذاری را طی کند اما به سرانجام نرسد. البته بحرینی ابراز امیدواری کرد که در دوره فعلی مجلس این طرح 

به سرانجام برسد تا همکارانش در دوره بعدی دوباره از نقطه صفر شروع نکنند.

گفت و گو
مهدی پناهی

مصـــــاحبه
اختصاصی
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در کشــور ما گاهی علیرغم این که منطق برخــی طرح های اقتصادی 
کامالً روشــن اســت و تجربه های جهانی  آن هم وجود دارد اما به ســرانجام 
نمی رســند. طی چهل سال اخیر در حوزه مســکن چه در قالب نظرات امام 
خمینی)ره( و چه ســایر بزرگان و کارشناسان سیاست ارائه زمین صفر و ... 
دنبال شده است اما در حال حاضر وضعیت متفاوتی داریم. نمونه دیگر بحث 
مالیات بر عایدی سرمایه است که بخشی از آن متوجه حوزه مسکن می شود 
اما هنوز به نتیجه نرســیده است. عامل ناکامی طی این چهل سال چه بوده 

است؟
آسیب شناســی فرایند تقنین در کشــور یک ضرورت جدی اســت. در کشــور ما 

هرچنــد متوجه نیــاز به قانون می شــویم و نخبــگان هم آن را تصدیــق می کنند 

امــا زمان زیادی باید طی شــود تا این احســاس نیاز به یک حکــم قانونی تبدیل 

شــود. وقتی این مسیر طوالنی می شود، مخاطرات مسیر هم زیاد می شود. به-

عنوان مثال، اصالح قانون بانکداری یک نیاز است. اجماع نخبگانی کاملی هم 

در این زمینه وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز نیســت. بیش از ســی ســال 

اســت که همه میگویند که قواعد حاکم بر رفتار بانک ها درســت نیســت و از این 

قواعد، بی عدالتی، اختالس، فســاد و تورم درمی آید؛ بیش تر از سی سال است 

کــه نظام بماهــو نظام تصمیم گرفته اســت که بانکداری کشــور را متحول کند. 

رئیس جمهورهــای متعــددی آمدنــد و راجع به تحــول در نظــام بانکی صحبت 

کرده انــد، پیش نویس های مختلفی در بانک مرکــزی، دولت و مراکز تحقیقاتی 

به عنــوان پیش نویــس الیحــه اصــالح نظام بانکی نوشته شــده اســت. مــن به-

مناســبتی با یکی از رؤسای کل پیشــین بانک مرکزی صحبت می کردم. ایشان 

می گفــت که ما در ســال ۶۸ در بانک مرکزی تصمیم گرفتیــم که الیحه اصالح 

قانون بانکداری بدون ربا را تهیه کنیم و شــروع کردیــم! پژوهش های زیادی در 

آرشــیو بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد اما این تالش ها هیچ گاه تبدیل به 

قانون نشد. دلیلش چیست؟ بخشی از علت به ساختار و فرایندهای درون دولت 

برمی گردد و بخشــی هم به علت فرایندهای طوالنی و نفس گیری است که برای 

تصویب یک قانون در مجلس باید طی شــود. دو نهاد در درون دولت هســت که 

خودشــان را متولی بانک می دانند. بانک مرکزی به قانون پولی و بانکی کشــور 

و وزارت اقتصاد به قانون تشــکیل وزارت اقتصاد اســتناد می کنــد. بارها این دو 

نهــاد پروژه های تحقیقاتی ســنگینی را برای اصالح نظام بانکی شــروع کردند 

ولــی هیچگاه بــرای تهیه یــک الیحه واحد بــه نتیجه نرســیده انــد. االن وزارت 

اقتصاد پروژه ســنگین و ناتمامی دارد ولی بانک مرکزی همکاری نمی کند. در 

دوره قبلــی مجلس، بانک مرکزی دو پیش نویس الیحه، یکی برای اصالح بانک 

مرکــزی و یکــی برای اصالح شــبکه بانکی تهیه کرد و تا مرحلــه دولت هم پیش 

رفــت امــا وزارت اقتصاد در صحن هیئت دولت مانع تصویب آن ها شــد. این همه 

اتالف وقت مربوط به داخل دولت و ابتدای فرایند قانون گذاری یعنی تهیه الیحه 

اســت؛ بعد از آن که الیحه وارد مجلس می شود، تازه اول 

ماجراست که آن هم خیلی زمان بر و نفس گیر است. 

عیــن ایــن قضیــه را در CGT داشــتیم. اصل نیاز بــه قانون 

CGT را هــر اقتصــاد خوانــده یا آشــنا بــه اقتصــاد می داند 

و بــه آن بــاور دارد، چــون نمی شــود در یک جامعــه از افراد 

مولــد و تولیدکننده مالیــات بگیری اما از کســی که کارش 

خریدوفروش خانه، زمین، ارز و سکه است، مالیات نگیری!

یک کارخانه با هزاران مشکل محصولی تولید می کند و 

به فروش می رســاند و در نهایت باید از اندک ســودی که 

کســب می کنــد، ۲۵ درصد مالیات بدهد اما اگر کســی 

زمیــن کنــار همیــن کارخانــه را بخرد و با ســود فــراوان 

بفروشد، تقریبًا هیچ مالیاتی نمی دهد.

دولــت در مورد CGT هرچند دیرهنگام، اما باألخره متوجه 

اهمیت آن شد. اگر خاطرتان باشد دولت اول آقای روحانی 

یک دســتور کار تحت عنوان خروج غیر تورمی از رکود تهیه 

کــرد. در این دســتور کار حدود ۳۷۷ برنامه طراحی شــده 

بود تا اقتصاد کشور را بدون ایجاد تورم از رکود خارج کنند. 

جلوی هــر برنامه عالمتی گذاشــته بودند، اگر یک ســتاره 

گذاشــته بودند یعنی اینکه همین االن قابل اجراســت. دو 

ستاره یعنی نیاز به تصویب دولت و آیین نامه دارد. سه ستاره 

یعنی نیاز به تصویب مجلس دارد.

برنامه CGT یکی از موارد برنامه خروج غیرتورمی از رکود بود که سه ستاره داشت 

یعنی دولت به خوبی فهمیده بود که اقتصاد ایران بدون وضع مالیات بر درآمدهای 

ناشی از فعالیت سفته بازان درست نمی شود و ضمناً متوجه بود که این کار، مستلزم 

تصویب قانون در مجلس است و باید الیحه تهیه کند و به مجلس بیاورد.

توقع  ما در مجلس این بود که دولت به زودی یک الیحه برای تصویب CGT به عنوان 

یکی از پایه های مالیاتی خواهد آورد اما علی رغم گذشــت بیش از پنج ســال از آن 

زمــان، دولت محترم هنوز که هنوز اســت الیحه  CGT را نهایــی نکرده و به مجلس 

نفرستاده است! فاصله بین احساس نیاز و تدوین الیحه را دقت کنید! 

خود ما هم در مجلس با آسیب شناسی که انجام دادیم به این ضرورت رسیده بودیم 

و در ضمن اصالح قانون مالیات های مستقیم روی آن کار کرده بودیم. بنده CGT را 

در قالب یک ماده و چهارده تبصره طراحی کردم، به تصویب کمیســیون اقتصادی 

رساندم و به صحن علنی مجلس بردم. اما همان دولتی که چند سال قبل در برنامه 

خودش CGT را به عنوان یک ضرورت مطرح کرده بود، نامه ای از طریق وزارت راه و 

شهرسازی به مجلس نوشت که جلوی طرح گرفته شود!

ادبیات نامه در تغییر فضای مجلس خیلی تأثیر داشت. نماینده ها بیش از آنکه تحت 

تأثیر امرونهی باشند تحت تأثیر فضای روانی هستند که به مجلس القا می شود. در 

این نامه ادعا شده بود که با تصویب CGT مسکن گران خواهد شد و این در شرایطی 

بود که دولت همه هم وغمش را روی  کنترل تورم گذاشته بود. به مجلس القا شد که 

اگر شما این پایه مالیاتی جدید را تصویب کنید موج گرانی را راه خواهید انداخت!

تمام زحمات ما با همین یک نامه به هدر رفت. هیئت رئیسه مجلس تالش کرد که 

این طرح از دســتور خارج شــود، نه تنها از دستور صحن علنی، بلکه حتی از دستور 

کار کمیسیون اقتصادی! ولی من مقاومت کردم و گفتم شما نمی توانید از دستور 

کمیســیون خــارج کنیــد. رئیس وقت کمیســیون تالش کرد کــه این را از دســتور 

خارج کند اما باز هم من در کمیســیون مقاومت کردم و اجازه نــدادم طرح CGT از 

دســتور خارج شــود. رأی گیری کردیم با اختالف یک رأی من غالب شدم و طرح به 

صحن علنی فرســتاده شــد. اما در صحن، همان القائات کار خودش را کرد و طرح 

به سرانجام نرســید. مجدداً تالش مشتركی را با آقای دكتر توكلی شروع كردیم تا 

تحت عنوان ماده واحده جداگانه در صحن تصویب شود. این بار موفق شدیم و طرح 

تصویب شد؛ اما هیئت رئیسه مدعی شد كه این مصوبه خالف قانون برنامه است و به 

دوسوم رأی نیاز دارد! و چون آراء موفق کمتر از دوسوم بود، بازهم قانون CGT روی 

هوا باقی ماند! این ها نمونه ای از مشکالت قانون گذاری در ایران است.

این مشکالت از اشخاص است یا جریان ها؟ یعنی به طور نمونه مسئولی 
که نامه می نویسد و مدعی گرانی مسکن با این طرح می شود چه استداللی 

دارد؟ به ویژه آن که به گفته شما دولت به ضرورت این طرح رسیده بود.
در ایــن قضیه حتمًا كســانی دخیل هســتند. شــما وقتی 

از یــك پایــه مالیاتــی جدیــد صحبــت می كنید، ایــن پایه 

مالیاتی افرادی را متضرر می کند. اصوالً مالیات گیری، 

کارکــردش، جابجایی درآمدهاســت. طبیعتًا یك عده كه 

متضرر می شــوند، فضاســازی می کنند، ســعی می كنند 

قانون گــذار را نگــران كننــد. دقیقــًا همین شــرایط را در 

تصویــب قانــون بانکــداری داریم و بــه روشــنی میبینیم 

کــه مهم ترین مانــع تصویب ایــن قانون مهــم، بانک های 

خصوصی هستند.

وقتی از CGT در بخش مســکن صحبت می كنیم، اگر شما 

شغلت این باشد كه مسكن را نه برای استفاده شخصی، بلکه 

به قصد نگهداری و کسب سود خریداری کنی، حتماً مخالف 

این نوع مالیات خواهی شد. این مخالفت می تواند از ناحیه 

یک بانك باشد که به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، منابع 

خود را در سوداگری مسکن به کار انداخته است، مثل بعضی 

از بانک های خصوصی، یا یک  انبوه ساز باشد که با پیش بینی 

افزایش قیمت مســکن، واحدهای مســکونی را که ســاخته 

اســت، احتکار می کنــد یا ... . خیلی از این ها بــا وزارت راه و 

شهرسازی ارتباط سیستمی دارند و روی دیدگاه وزارتخانه 

اثر می گذارند.
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برش ویژه

اصل نیاز به قانون CGT را 
هر اقتصاد خوانده یا آشنا 
به اقتصاد می داند و به آن 

باور دارد، چون نمی شود در 
یک جامعه از افراد مولد و 

تولیدکننده مالیات بگیری اما 
از کسی که کارش خریدوفروش 

خانه، زمین، ارز و سکه است، 
مالیات نگیری! همان دولتی 
که چند سال قبل در برنامه 

خودش CGT را به عنوان یک 
ضرورت مطرح کرده بود، 

نامه ای از طریق وزارت راه و 
شهرسازی به مجلس نوشت 
که جلوی طرح گرفته شود!
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مسکن 
پیشران اقتصاد

این ارتباط یك نوع فساد است یا طبیعی است؟
به نظر من طبیعی اســت لزوماً نمی شود گفت فســاد است. بخواهیم نگاه بدبینانه 

نداشــته باشــیم، می توانیم بگوییم که هر كس دنبال نفع خودش است. فساد آنجا 

شــكل می گیرد كه من بیایم یك دســتگاه دولتی را اجیر خودم بكنم یعنی شاید آن 

انبوه ساز اگر خودش یك نامه بزند به مجلس اثر ندارد ولی وقتی حرف خودش را با 

نامه وزیر می فرستد حتماً ضریب می خورد، این ارتباط ممكن است فساد آمیز باشد. 

وقتی بدنه كارشناسی وزارت راه و شهرسازی می گویند که این كار ضروری است اما 

از همین وزارت خانه یك نامه علیه طرح خارج می شود، حتماً احتمال فساد منتفی 

نیست.

به هرحال، همین مســائل باعث می  شــود كه فرایند قانون گــذاری به تأخیر بیفتد و 

پیچیده تر شود. عالوه بر این، در ایران نظام قانون گذاری به گونه ای طراحی شده که 

اگر بررسی و تصویب یک قانون در یک مجلس به پایان نرسد، در دوره بعدی مجلس، 

باید کار دوباره از ابتدا شــروع شود یعنی تالش های مجلس قبل برای مجلس بعد، 

انباشت و ذخیره سازی نمی شود! مثالً همین CGT اگر در این مجلس نهایی نشود، 

مجلس که عوض می شــود، انگار هیچ کاری انجام نشــده! بایــد دوباره امضا جمع 

کنی، برای فوریت آن از صحن رأی بگیری، طرح به کمیســیون ارجاع شود، کلیات 

در کمیســیون رأی بیاورد، به کارگروه تخصصی ارجاع شــود، در آن جا ماده به ماده 

بررســی شــود، گزارش کارگروه با جزئیات در کمیسیون بررسی شود، اگر تصویب 

شــد، به صحن گزارش شــود و در نوبت قرار بگیــرد، در صحن مجدداً مــاده به ماده 

بررسی شود و برای کلیات و تک تک مواد به صورت جداگانه رأی گیری انجام شود 

و .... . تازه اگر تصویب شــود، باید به تأیید شــورای نگهبان برسد و اگر نرسید، برود 

مجمع تشــخیص. این فرایند خیلی طوالنی و نفس گیر است. مخاطرات مسیر هم 

زیاد است. در هریک از مراحلی که گفتم، ممکن است طرح متوقف شود و از دستور 

خارج گردد!

برای همین اســت ما هــم همچنان فقط حرفــش را می زنیــم و مصاحبه می كنیم. 

گزارشــی كه شما تهیه می كنید، نمی خواهد آگاهی درباره طرح CGT بدهد چون 

این آگاهی وجود دارد. شــما درواقع دارید با آن فشارهایی كه اجازه نمی دهند این 

نیاز مسلم به قانون تبدیل بشود، مبارزه می كنید. ما هم در مجلس داریم همین کار را 

می کنیم. كار شما هم در رسانه همین است.

 واقعیــت را یادمــان نــرود: اگر در حوزه مســكن، ارز، طــال و ... کــه قابلیت فعالیت 

ســفته بازانه را دارد، ورود جــدی پیــدا نكنیــم، قطعاً نمی توانیم نقدینگی كشــور را 

مدیریت كنیم. مدیریت نقدینگی در اقتصاد و کشــاندنش به ســمت تولید فقط در 

صورتی امكان دارد كه شما فضای سفته بازی را مدیریت كرده باشید. حرفم دقیق 

اســت! نمی گویم فضای ســفته بازی را ببندیم، بلکه میگویم مدیریت کنیم چون ما 

نمی توانیــم به مــردم بگوییم نخر، نفــروش یا نگهداری نكن. یــك حكومت عاقل به 

مردمش نمی گوید نخر و نفروش؛ چون اختیار مردم است. اما ما حق داریم به مردم 

بگوییم که اگر این مسیر را رفتی، این هزینه را دارد.

مــا گاهی وقت هــا آدرس  غلــط می دهیم. خیلــی از بانک ها یا خودشــان به صورت 

مســتقیم، و یا شركت های وابسته به آن ها، مستغالت داری می کنند. مجموعه های 

عظیم ســاختمانی ساخته  اند و ترجیحشان این اســت كه االن نفروشند. می گویند 

اگر االن بفروشــم دوباره نمی توانم مثل این را بسازم یا بخرم چون قیمت رو به رشد 

اســت. در الیحه رفع موانع تولید که دولت در ســال ۹۴ به مجلس آورد، یك ماده ای 

برای جلوگیری از بنگاهداری بانک ها وجود داشت، من آن جا مستغالت داری را هم 

اضافه كردم و گفتم بانک ها فقط بنگاهداری نمی كنند، مستغالت  داری هم می  کنند 

و باید جلوی این رفتار بانک  ها را بگیریم. دولت در الیحه اش آورده بود که اگر یك بانك 

بنگاه ــداری کرد، هیئت مدیره اش را عزل می كنیــم و انفصال ازخدمت می  دهیم و  

اما روش مقابله با بنگاه داری و مســتغالت داری بانک ها را هم تغییر دادیم. استداللی 

که من برای همکارانم در مجلس داشــتم این بود که بنگاهداری یا مستغالت داری 

بانك یك رفتار اقتصادی است و باید کاری کنیم که انگیزه بانک برای این رفتار از بین 

برود و بخشــکد. توضیح این که برای سهامدار عمده یك بانك خصوصی می صرفد 

كه هیئت مدیره خودش را قربانی كند برای این که بنگاه یا مستغالت سودآور خود 

را حفظ کند. ســهامدار بانك خصوصی بین از دســت دادن بنگاه سودآورش و عزل 

هیئت مدیره، دومی را انتخاب می کند و هیئت مدیره اش را قربانی می کند! 

بنگاه داری یك رفتار اقتصادی اســت و ما باید مجازات اقتصادی برایش پیش بینی 

كنیم یعنی باید كاری كنیم که صرف نداشته باشد. خیلی ها نمی دانند که ما CGT را 

در مورد مستغالت داری بانک ها وضع کرده ایم و اآلن در حال اجراست. بنگاهداری 

طبق قانون مالیات مشــمول مالیات بر عملکرد است که با نرخ ۲۵ درصد محاسبه 

می شود. در قانون رفع موانع تولید، به پیشنهاد بنده مصوب شد که اگر بنگاه داری 

توسط بانك انجام شــود، نرخ مالیات بر عملکرد سال به سال افزایش پیدا می کند تا 

می رسد به ۵۵ درصد! 

من مطمئنم اگر این قانون اجرایی شود هیچ بانك عاقلی بنگاهداری نمی كند چون 

رقیبش ۲۵ درصد باید مالیات بدهد اما بانک باید ۵۵ درصد مالیات بدهد. و جالب 
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است که بدانید از زمانی كه این قانون می خواست اجرایی بشود فشار سنگینی روی 

مجلس بود که این حکم، موقتاً تعلیق شود! این فشار ظاهراً از طرف دولت بود اما در 

واقع، بانكها پشــت این قضیه بودند. بانک ها از طریق دولــت و بانك مركزی بر روی 

مجلس فشــار آوردند تا این ماده را تعلیق كند. این همان تعارض منافعی اســت كه 

خدمتتان گفتم.

بنابراین سؤالی که پرسیدید چرا CGT این همه زمان برد، دقیقاً به دلیل آسیبی است 

كه در فرایند قانون گذاری كشــور وجود دارد. دولت خودش منســجم نیست، اصاًل 

هنوز عزم جدی از دولت ندیده ایم. جالب اســت همین االن هم كه این طرح جدی 

شده باز هم وزارت مسكن مخالفت می كند!

اتفاقاً وزارت مسكن كه مخالفت می کند درواقع دارد خودش را تخطئه می كند. ما در 

قانون مالیات های مستقیم، حکمی را گنجاندیم که هدف از آن، شفاف سازی بود. 

من در آنجا تبصره ای را پیشــنهاد دادم و به تصویب رســاندم که براســاس آن دولت 

موظف می شــد »ســامانه ملی امالك و اسكان كشــور« را ایجاد کند. حکومت باید از 

وضعیت تمام واحدهای مســكونی موجود در كشــور اطالع داشته باشد. همچنین 

حکومت باید بداند که هر ایرانی كجا ســاكن اســت. ســامانه ملی امالک و اســکان 

کشــور را با این هدف پیشــنهاد دادم. اگر شــما این ســامانه را داشــته باشید به طور 

طبیعی خانه های خالی معلوم می شود، افرادی كه چند خانه دارند معلوم می شود، 

مستأجرها و خانوارهای فاقد مسکن مشخص می  شوند و ... . متأسفانه وزارت راه و 

شهرسازی در دوره آقای آخوندی هیچ قدمی برای ایجاد این سامانه برنداشت.

اخیراً وزارت راه و شهرسازی وعده داده است که این سامانه تا آخر سال 
۹۸ عملیاتی شود.

یکی از شرط های من با آقای اسالمی در زمان رأی اعتماد همین بود. به ایشان گفتم 

که آقای آخوندی به این سامانه اعتنا نكرد، در این حد بی اعتنایی کرد که ما در مجلس 

به این فکر افتادیم که ماده واحدی تصویب کنیم تا کار به شهرداری ها و وزارت کشور 

منتقل شود؛ اما آقای اسالمی قبول کرد که این سامانه فعال شود. این زیرساختی كه 

آقایان می گویند نداریم، به این خاطر است که این سامانه را فعال نكرد ه اند.

داشتن خانه زیاد ایرادی ندارد اما اینكه شما خانه را با هدف احتکار و گران تر شدن 

بخری، ایراد دارد. ببینید داشتن خانه زیاد با هدف اجاره دادن نه تنها ایرادی ندارد 

بلکه نیاز هم هست، ما نیاز به صنعت اجاره داری داریم، چون باید خانه اجاره ای هم 

عرضه  کافی داشته باشد وگرنه اجاره ها باال می رود. در سامانه ملی امالک و اسکان 

مشــخص می شــود که یک نفر مثالً پانزده خانه دارد، یک مورد را خودش اســتفاده 

می کند و چهارده مورد دیگر را اجاره داده اســت، اتفاقاً باید از این افراد حمایت هم 

بكنیم اما گاهی وقت ها برعكس  است یعنی شما پانزده  خانه داری اما سامانه نشان 

می دهد كه تعدادی از آن ها خالی است. وقتی سامانه باشد، حکومت این را می فهمد 

و با استفاده از ابزار مالیات، چه مالیات بر خانه خالی و چه CGT رفتار مردم را جهت 

می دهد.

دولــت این ســامانه را طراحی نكرد، به نظر من یكی از چیزهایــی كه آقای آخوندی 

باید جواب بدهد، همین مسئله سامانه ملی امالک و اسکان 

است. با خودداری از اجرای قانون مجلس، دست حاكمیت 

را در این زمینه خالی گذاشتند. 

اگــر دولت همین یــك مورد را اجــرا می كرد، ما امــروز برای 

جلوگیری از هجوم ســفته  بازان به بازار مســکن، دســتمان 

خیلــی پر بــود. یعنــی حداقل در مســكن این تالطمــات را 

نمی داشتیم.

ما اآلن به عنوان حاكمیت واقعاً خبر نداریم كجا خانه خالی 

وجود دارد، هر ایرانی کجا ساکن است، و ... . به همین دلیل 

آمار و ارقامی که برای واحدهای مســکونی خالی می دهند 

دقیق و قابل اعتماد نیست.

به بحث تعارض منافع اشاره کردید ولی توجه به   
فراینــد ماجــرا نقــش اثرگــذار برخی افــراد را نشــان 
می دهــد، مثــالً رئیــس مجلس یــا برخــی وزرا و حتی 
رئیس جمهور، آیا این افراد استدالل خاص و قابل قبولی 
داشــتند یا این که بحث بر ســر ناتوانی در اقناعشــان 
است؛ یعنی راه حل اساسی برای حل مشکالتی که در 

فرایند قانون گذاری تشریح کردید، چیست تا این قدر بازی مار و پله نباشد که 
هر از چند گاهی به نقطه صفر برگردیم؟ یعنی مشــکل اشــخاص هستند یا 

جریان ها؟
 گاهی رئیس دســتگاه خودش تخصص کافی ندارد و تحت ســلطه کارشناســانش 

می گیرد. مثالً من در مورد سازمان امور مالیاتی این مسئله را حس کردم که بعضی 

از کارشناس های مؤثر با CGT مخالف بودند، برای همین صدای سازمان مخالفت 

بود. در این دوره در همراه کردن کارشناسان موفق شدیم و االن صدای سازمان شده 

موافقت با CGT شده است!

 در خصــوص شــخص آقای آخوندی یــا رفتار ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت راه و 

شهرسازی معتقدم هر دو متأثر از رویکرد ضدتورمی دولت بودند. یعنی سرکوب نرخ 

ارزی که در آن دوره اتفاق افتاد و بعداً یکدفعه پدر اقتصاد را در آورد ناشــی از همان 

رویکرد ضد تورمی بود. سرکوب قیمتی کاالها هم ناشی از همان رویکرد بود؛ تشدید 

واردات در بعضی حوزه ها ناشی از همان رویکرد بود؛ تعرفه گذاری های نامعقول که 

تولید داخلی را تحت فشار قرار داده هم ناشی از همان رویکرد است. ما طرح CGT را 

درست در زمانی مطرح کردیم که رویکرد دولت این بود که به هر قیمتی نرخ تورم را 

پایین بیاورد. متخصصین اقتصاد بخش عمومی می دانند این مالیات به طور طبیعی 

به خریدار منتقل می شود، قانون گذار هم متوجه این موضوع بوده است. معنایش این 

است که قیمت مســکن می تواند گران بشود. به همین دلیل، دولت مخالفت کرد، 

رئیس مجلس را هم به مخالفت وادار کرد و باألخره جلوی تصویب طرح ما را گرفت. 

اما حرف طراحان چیســت؟ ما به صراحت مدعی هستیم که این طرح برای اخراج 

تقاضای سفته بازی است و قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد. حرف طراحان این 

اســت که شما االن یک تقاضای سنگین برای سفته بازی دارید و این تقاضا خودش 

عامل افزایش قیمت است. 

کشورهایی توانستند قیمت را مدیریت کنند که تقاضای سفته بازی را از بازار مسکن 

اخراج کردند. حتی همکاران ما در مرکز پژوهش ها مدعی هستند به دلیل اینکه در 

کوتاه مدت عرضه مســکن توسط ســفته  بازها افزایش پیدا می کند، اثر کاهشی هم 

دارد. 

اگر نگاه ما به CGT سیســتمی باشد، دیگر نخواهیم گفت که این طرح موجب تورم 

می شــود. ما اگر با این اســتدالل های ضعیف بخواهیم جلوی قانون ضروری کشور 

را بگیریم، پنجاه ســال دیگر هم در این نقطه خواهیم مانــد. باالخره یک عزم جدی 

می خواهد. االن من معتقدم در مجلس و حداقل در کمیســیون اقتصادی این عزم 

ایجاد شده است. 

امــروز مطالبه عمومی کارشناســان و مطالبه شــخص مقام معظــم رهبری، کنترل 

نقدینگی است. بدون زیرساخت های قانونی الزم و ابزارهای مالیاتی کارآمد همچون 

CGT، چنین امکانی وجود ندارد. تا وقتی این زیرساخت ها را نداشته باشیم فقط باید 

شعار بدهیم.

اصاًل مالیات  گیری فقط برای کســب درآمد نیســت بلکه برای رفتارسازی است. ما 

با انواع مالیات باید به مردم سیگنال بدهیم که اگر به سمت تولید بروید بهتر است. 

خیلــی از کارهایی که در کشــور ما انجام می  شــود، عاقالنه 

نیســت. تولیدکننــده را تحت فشــار شــدید می گذاریم اما 

سفته بازان را آزاد گذاشته  ایم!

اخیراً دولت و وزارت اقتصاد موضوع مالیات بر کل 
درآمد اشخاص یا PIT را مطرح کرده  اند. نظرتان در این 

مورد چیست؟
من با PIT کاماًل موافقم و باید دیر یا زود به سمت تصویب 

قانون PIT برویم. اما نگران این هستم که دوستان دولت 

 CGT را علم کرده  اند، برای ممانعــت از تصویب PIT کــه

در مجلس باشــد! از نظــر من CGT از همیــن فردا صبح 

قابل اجراســت، امــا اجــرای PIT کار زیــادی می  طلبد و 

مقدماتی الزم دارد. خوشــبختانه با اقدامات اخیر بانک 

مرکزی و ســازمان بورس، بعضی از ایــن مقدمات فراهم 

شده اســت. توصیه من این اســت که CGT را به  ســرعت 

تصویــب و اجــرا کنیم. با این کار زمینــه تصویب و اجرای 

PIT فراهــم می شــود و در گام بعد، بایــد آن را هم تصویب 

کنیم.

برش ویژه

مخالفت می تواند از ناحیه 
یک بانك باشد که به دلیل 

ضعف نظارت بانک مرکزی، 
منابع خود را در سوداگری 

مسکن به کار انداخته است، 
مثل بعضی از بانک های 

خصوصی، یا یک  انبوه ساز 
باشد که با پیش بینی افزایش 

قیمت مسکن، واحدهای 
مسکونی را که ساخته 
است، احتکار می کند
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مسکن 
پیشران اقتصاد

مشکل مسکن سیاسی است، نه اقتصادی و فنی    ▪
مسکن به لحاظ اقتصادی کاالیی است که سه ویژگی اساسی دارد: اوالً ناهمگن 

است. چون خانه جنوب شهر با باالی شهر متفاوت است. ثانیاً قابل تجارت در 

قالب صادرات و واردات نیست و ثالثاً به زمین وصل است که محدود است.

سیاســت های اقتصــادی حــوزه مســکن به تمام سیاســت های کشــور ســایه 

می اندازد. به عنوان مثال اگر بخواهیم فقر را در کشور ریشه کن کنیم دو راه حل 

وجود دارد: کاهش هزینه ها و افزایش درآمد. جالب است که اگر مشکل مسکن 

حل شود از هر دو راه می توان فقر را کاهش داد.

از یک منظر شاید بتوان گفت سیاست کاهش هزینه مقدم بر سیاست افزایش 

درآمد اســت، بنابراین برای کاهش هزینه اگر از مسکن که باالترین سهم را در 

سبد هزینه خانوار دارد، شروع کنیم به نظر سودمندتر است.

همچنین در جداول داده-ســتانده که نشــانگر ارتباط پیشین و پسین مسکن 

بــا ســایر مشــاغل و تولیدات اســت، می تــوان فهمید کــه بخش مســکن جزء 

اشتغال زاترین و مولدترین بخش های اقتصاد کشور است.

امتیاز ایجاد شغل با مسکن در مقایسه با سایر بخش ها  ▪
برخی مدل های رشد اقتصادی ممکن اســت باعث نابودی اشتغال گردد، اما 

مدل اشتغال بخش مسکن به گونه ای است که هم زمان با رشد تولیدات، مشکل 

اشتغال را هم کاهش می دهد.

اشتغال بخش مسکن طیف های مختلفی از مهارت را دربر می گیرد که عبارت 

است از: کارگر ساده، متوسط، تکنسین، مهندس و... . اشتغال در حوزه مسکن 

همانند پاالیشگاه نیست که فقط پهنه های خاصی از کشور را دربگیرد بلکه در 

تمام پهنه کشــور اشتغال آن گسترده می شود. از ســوی دیگر اکثر اشتغال آن 

اشتغال مردانه و مربوط به سرپرست خانوار است.

نکته دیگر اینکه بخش مسکن ویژگی درون زایی که یکی از رویکردهای اصلی 

اقتصاد مقاومتی است را دارد. به این صورت که اکثر مصالح ساختمانی وابسته 

به داخل است و از تحریم ها اثرپذیر نیست. از سوی دیگر ویژگی برون گرایی را 

هم دارد یعنی بخش مسکن می تواند با صادرات خدمات فنی-مهندسی، باعث 

رونق صادرات کشــور شــود، همچنان کــه در دولت نهم و دهــم در ونزوئال این 

سیاست انجام گرفت.  بنابراین سیاست گذاری حوزه مسکن با توجه به اینکه هم 

می تواند به طور هم زمان درآمد خانوار را از طریق افزایش اشتغال افزایش دهد، 

می تواند منجر به کاهش هزینه خانوار نیز شود.

چرا امام خمینی)ره( بر حل مشکل مسکن تأکید داشت؟  ▪
استراتژی امام خمینی )ره( در اوایل انقالب این بود که برای ریشه کن کردن فقر 

باید کاری کنیم تا همه مسکن دار شوند. ایشان با تشکیل بنیاد مستضعفان و 

فرمان تشکیل حساب ۱۰۰ سعی کردند در چارچوب این مهم گام های اساسی 

بردارند و از مردم و ســایر فعالین اقتصــادی نیز دعوت به همکاری کردند. حل 

مشکل مســکن یکی از مواردی اســت که در خصوص تاب آوری اقتصاد کشور 

در مقابل تکانه ها و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی می تواند مطرح شود، کما 

اینکه کشورهای دیگر نیز در این زمینه تجربه دارند.

اگر ما بتوانیم کاری کنیم که مردم صاحب خانه باشند و تکانه های بخش مسکن 

نتواند به طور اساســی هزینه های خانوار را باال ببرد، توانســته ایم خانواده ها را 

به طور اساسی در مقابل تکانه ها مقاوم کنیم.

از سوی دیگر الزم نیست که هزینه های زیادی را صرف یارانه های پرداختی به 

مردم کنیم چون با حل مشکل مسکن بیش از ۵۰ درصد هزینه های خانوار که 

صاحب مسکن نیستند، حذف و به توان اقتصادی خانوار اضافه خواهد شد.

آیا کمبود زمین و کمبود نقدینگی غیرقابل حل است؟  ▪
اما علیرغم همه این مزایا چرا مشــکل مســکن حل نمی شــود؟ کمبود زمین و 

کمبود نقدینگی ازجمله مسائل و مشکالت مطرح شده در بخش مسکن است.

این در حالی است که یک حساب سرانگشتی نشان می دهد به هیچ وجه این دو 

مشکل اساسی نیستند. به طور مثال اگر مساحت ۱.۶۰۰.۰۰۰ کیلومترمربع 

کشور بر جمعیت ۸۰ میلیونی کشور تقسیم کنیم، ۲۰.۰۰۰ مترمربع سرانه هر 

ایرانی است. حال اگر فرض کنیم ۹۹ درصد آن منابع طبیعی مثل جنگل و کوه 

است، یک درصد آن ۲۰۰ مترمربع می شود؛ یعنی برای هر زن و شوهر ایرانی 

تقریباً ۴۰۰ مترمربع سرانه زمین وجود دارد.

 اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم زمین های متعلق به نهادهای عمومی دولتی و 

مسکن مهم است چون همه افراد صرف نظر از این که شغلشان و عالیقشان چه 

باشد با این مقوله سروکار دارند و جزء نیازهای اساسی است، به همین دلیل در 

اقتصاد کالن ایران سهم قابل اعتنایی دارد. به عنوان مثال در شاغالن ده سال 

به باال سال ۹۷ سه میلیون و دویست و هشتادوپنج نفر در بخش ساختمان فعال 

بودند. این را اگر به نســبت کل شــاغالن که حدود ۲۴ میلیون در همان ســال 

گزارش شــده، مقایسه کنیم، متوجه می شــویم که ۱۲.۶ درصد سهم اشتغال 

را بخش مسکن به خود اختصاص داده است. به ویژه این که آمار مربوط به دوره 

رکود است. به هر حال میزان اشتغال حوزه مسکن قابل اعتنا است البته ممکن 

اســت که ارزش افزوده بخش ســاختمان یک مقداری نسبت به سایر بخش ها 

پایین  باشد. عالوه بر این االن مسکن برای عده ای نقش دارایی را دارد چون هم 

با دوام اســت و هم افراد احساس می کنند که بازدهی سرمایه گذاری در بخش 

مسکن از سایر بخش ها بیشتر است. لذا از هر زاویه ای نگاه کنید، موضوع مسکن 

در اقتصاد مؤثر اســت. از سوی دیگر سهم قابل اعتنایی از هزینه خانوار را هم به 

خودش اختصاص می دهد. مسکن از نظر پیوندهای پسینی و پیشنی هم برای 

اقتصاد اهمیت دارد و می تواند در اولویت قرار بگیرد.

چرا موضوع مسکن در اولویت اقتصاد نیست؟  ▪
وقتی می  توانیم بگوییم اولویت قرار بگیرد یعنی این که بگوییم یک تشکیالتی 

عرضه سنگین مسکن با روش پیمانکاری

جایگاه مسکن در اقتصاد کشور

یادداشت 
گفتاری از مهندس هادی عباسی، وزیر مسکن در دولت نهم و دهم

یادداشت 
 دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس
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دولتی آگاهانه در مورد مســکن اقداماتی بکند، از ســوی دیگــر می توانیم این 

اولویت را در عرضه متقاضیان ببینم، یعنی چرا از طرف این متقاضیان اتفاقاتی 

نمی افتد که آن اولویت پررنگ بشود.

به اعتقاد من اگر شرایط کارکرد تقاضا فراهم شود و موانع تقاضای مؤثر برطرف 

بشــود، اولویت شــکل می  گیرد یا به اصطالح تمهیداتی اندیشیده می شود که 

مســکن از حالت سرمایه ای خارج شــود. االن مسکن عرضه می شــود اما بازار 

شــکل نمی گیرد یعنی بــا پدیده ای که در اقتصــاد ایران رخ داده، بازار مســکن 

تعطیل شــده اســت. تعطیل به معنای این که عرضه و تقاضا ســازوکار طبیعی 

خودشان را ایفا نمی  کند. اگر تقاضاکننده واقعاً تقاضاکننده و عرضه کننده هم 

واقعاً عرضه کننده باشد، به هرحال یک مقداری معامله شکل می گیرد و قیمت 

به یک تعادلی خواهد رسید.

االن عرضه کننده ها یک قیمت مفروضی را تعیین می کنند و می گویند اگر از آن 

قیمت مفروض پایین تر باشد ما اصالً عرضه نمی کنیم و می گذاریم خالی بماند 

چون قیمتــی که روی آن مــی رود دیرکرد فروش را جبــران می کند. در چنین 

شرایطی بازار شکل نمی گیرد.

این شــرایط در شــوک های بازار جدی تر اســت، یعنی دو میلیون تومان قیمت 

مســکن بوده اما شــوک بازار، قیمت را به پنج میلیون می رساند، بعدها که آثار 

شوک تخلیه شد، قیمت به چهار میلیون می رسد اما عرضه کننده هنوز به دنبال 

همان پنج میلیون اســت، چون دارایی اوســت. بنابراین من می گویــم بازار در 

اقتصاد مسکن متوقف شده است.

مسکن در اولویت قانون گذاران نیست  ▪
چرا قانون گذار علیرغم اهمیت مسکن، نمی تواند کاری برای این مسئله بکند، 

ازنظر قانون گذار یک دلیل وجود مســائل مختلفی است که هرچند روز یک بار 

تولید می شود و چون تعداد آن خیلی زیاد است و عمدتاً هم مهم هستند اصوالً 

بعد از یک ماه، مسائل مهم گذشته دیگر فراموش می شود.

این نکته ای مهمی برای فهم اقتصاد سیاسی ایران است، اگر شما در یک دوره 

زمانی چهار تا ده اولویت داشــته باشــید و بدانید که دیگر چند برابر نمی شود، 

قطعاً به آن می پردازید ولی وقتی هرروز روی میز کارت مسئله جدیدی می آید، 

اصوالً فرصت پرداختن به مسئله ها را ندارید. 

به طــور نمونــه در بــاب مالیات و لــزوم وجود یــک قانون جامــع مالیاتی همین 

شرایط وجود دارد. درمجموع مجلس پتانسیل کار عمیق مثل بحث مسکن یا 

 مالیات را ندارد، د ولت ها هم قاعدتاً مسائلی دارند که این مسائل را در اولویت 

نمی دانند.

غیردولتی ظرفیت بسیار مناسبی برای ساخت و تولید مسکن است. از سویی 

دیگر نقدینگی موجود کشــور دو هزار تریلیون تومان است که اگر این رقم را بر 

۸۰ میلیون تقسیم کنیم سرانه هر ایرانی از نقدینگی کشور ۲۵ میلیون تومان 

خواهد شد. میزان اعتبارات و خلق پول ایجادشده بانک ها از هیچ و نیز اضافه 

برداشــت آن ها از منابع بانک مرکزی و... را هم اگر محاســبه کنیم، می بینیم 

به راحتی می توان از این نقدینگی در راستای تولید مسکن استفاده کرد.

چه کسی از گرانی مسکن سود می برد؟  ▪
بــا توجه به اینکه مشــکل کمبود زمیــن و نقدینگی با توجه بــه ظرفیت موجود 

قابل حل اســت. مصالح ساختمانی موجود اســت، نیروی کار و افراد بی خانه 

هم داریم، پس چرا مشــکل حل نمی شود؟ چرا سیاســت گذاری مسکن ما به 

سمت حل مشکل مسکن حرکت نکرده است؟ در پاسخ می توان گفت ما اساسًا 

مشــکل اقتصادی و فنی خیلی نداریم، بلکه مشکل اصلی ما اقتصاد سیاسی 

مسکن اســت که مســکن از کاالی مصرفی به کاالی ســرمایه ای و سوداگران 

تبدیل شده است.

ســرمایه ای شــدن کاالی مسکن به این صورت اســت که مثالً اگر شما ۳ خانه 

داشته باشید، ۱ خانه تولید می شود؛ زیرا فرد می تواند خانه را رهن کامل بدهد 

یا به رهن و وثیقه بانک بگذارد و وام بگیرد و خانه دیگری بخرد. از ســوی دیگر 

تورم در بخش مسکن به ضرر همه نیست و هر کس دارایی بیشتر داشته باشد، 

ســود می کند. مالک خانه در این شــرایط دوطرفه ســود می کند، اما مستأجر 

دوطرفــه زیان می کند، زیرا از منظر مســتأجر هزینه هــا افزایش پیدا می کند و 

فاصله تا خانه دار شــدن وی افزایش می یابد، اما مالک هر سال ارزش دارایی و 

درآمدش افزایش می یابد و فاصله وی با بقیه نیز بیشتر می شود.

بانک ها نیز در این بــازی از دو طرف برد می کنند؛ زیرا عمده دارایی ها و وثایق 

آن ها در حوزه مسکن و ساختمان است و به مرورزمان افزایش می یابد و از سوی 

دیگر بدهی آن ها شامل بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها و بدهی 

آن هــا در بازار بورس به خاطر کاهش ارزش پول، کم می شــود؛ اما ســودی که 

بانک ها می برند به ضرر مردم است.

برای شــناخت مشکل مسکن در کشورمان باید همانند شرلوک هلمز پرسید 

که از قتل چه کسی بیشترین نفع را می برد؟ چه کسی یا چه کسانی از وضعیت 

موجود اقتصاد در بخش مســکن نفع می برند؟ یکی از بخش ها بخش بانکی و 

بانک های باالخص خصوصی هســتند و بخش دیگر نیز کسانی هستند که با 

انگیزه سرمایه گذاری و سوداگری وارد بخش مسکن شده اند.

دو راهکار هم زمان برای کاهش سوداگری در مسکن  ▪
برای کنترل ســرمایه ای شــدن بخش مســکن دو راه حل اساســی وجود دارد: 

افزایــش عرضه ســنگین مســکن بــا روش هایی نظیــر افزایش عرضــه زمین، 

تسهیالت ساخت و مشــارکت در ساخت مسکن با روش واسطه مدیریتی و نه 

واسطه مالکیتی؛ و دوم دخالت دادن بانک ها در تولید مسکن.

چرا واســطه مدیریتی؟ بــرای اینکه دولت خود به طور مســتقیم وارد ســاخت 

مسکن نشود و تصدی گری انجام ندهد، الزم است که با پیمانکار قرارداد ببندد 

و پیمانکار واسطه ای بین مردم و دولت برای ساخت مسکن است اما این واسطه 

می تواند واســطه مالکیتی باشد یعنی به صورت مشــارکتی واسطه شریک در 

مسکن تولیدی باشد و از فروش آن برای خودش منافعی به دست می آورد.

 در این حالت واسطه چون مالک است، سعی می کند با طوالنی کردن پروژه و 

باال رفتن قیمت مسکن، سود بیشتری به دست آورد، عالوه بر این قیمت گذاری 

هم توسط خودش انجام می شود، یعنی سعی می کند که مسکن ساخته شده را 

با باالترین قیمت ممکن به فروش برساند.

امــا در حالت واســطه مدیریتی شــرکت واســط تنها پیمانکار اســت که هزینه 

پیمانکاری را می گیرد و در مسکن تولیدی شراکتی ندارد.

میزان تولید و عرضه مسکن در کشور متناسب با نیاز و تقاضا نیست و این عامل 

باعث تشدید مشکل مسکن شده است. مثالً در نظر بگیرید، در مناطق سیل زده 

یا بافت فرسوده ما تخریب مسکن هم داریم.

امــا راه دوم، بحــث مدیریت ذی نفعان اصلی در مســکن اســت. چــه کنیم که 

ذی نفعــان اصلی در باال رفتن قیمت زمین و مســکن، در جهت کاهش قیمت 

مسکن و تولید مسکن حرکت کنند.

برای حل مشــکل مسکن نمی توان ذی نفعان را حذف کرد، بلکه باید آن ها در 

نظر گرفت؛ یعنی پروژه های بزرگ را به شرکت های زیرمجموعه بانک ها بدهیم 

تا بانک ها کار کنند و سود ببرند.

رستم به یک باره متولد نمی شود  ▪
در هــر طرح و برنامه ای به یک باره رســتم به دنیا نمی آیــد، بلکه حرکت برکت 

می آورد. در پروژه مسکن مهر نیز هفت یا هشت حالت وجود دارد که برخی از 

آن ها عبارت است از: مسکن مهر تعاونی، غیرتعاونی )سه جانبه(، وام و ...

به  عبارتی  دیگر هر فکر و ایده ای که اجرا می شود بازخورد الزم گرفته می شود 

و بر اساس آن دستورالعمل ها و آئین نامه ها بروز می شوند؛ بنابراین حرکت باید 

تداوم یابد و دائماً اصالح شــود. ســاخت مسکن مهر نیز باید دائماً بهینه و بروز 

شود. در کشور حدود ۴ میلیون واحد مسکن مهر ساخته شد، در این اندازه باال، 

حتماً درصدی از خطا وجود دارد که مثالً پیمانکار درست کار نمی کند اما با این 

خطاهای کوچک و جزئی نمی توان کل این حرکت را زیر سؤال برد.

اگــر االن با تمام کســانی که مســکن مهــر دارنــد، مصاحبه کنیــد، هیچ کدام 

نمی گویند که ما اشتباه کردیم و تقریباً همه از خرید خود راضی هستند.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

 افشین پروین پور، از طراحان اصلی مسکن مهر 
در گفت وگو  تفضیلی با رصد:

 مسکن مهر   شوک تحریمی 
سال ۹۱ را  تعدیل کرد 

قیمت روز مسکن کشور حداقل ۳ برابر قیمت واقعی آن است

افشین پروین پور، یکی از تاثیرگذارترین کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن که سابقه  عضویت در شورای عالی مسکن کشور، عضویت در کمیته مسکن و 
ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی، تیم طراحی طرح ملی مسکن مهر و مدیریت مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران در کارنامه وی 
موجود است. از افشین پروین پور به عنوان یکی از طراحان پروژه مسکن مهر می توان یاد کرد. به همین سبب گفت وگویی با ایشان در دو بخش با محوریت 

مالیات های تنظیمی و پروژه مسکن مهر انجام گرفت که در ادامه مشروح  آن را می خوانید:

گفت و گو
محمد عنایتی  نجف آبادی

    مالیــات بــر خانه های خالی منجر به کاهش قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی می شــود   
   پایین بودن نرخ مالیات، ســوداگران را وادار به عرضه واحدهای خالی نمی کند   
  تا ســال ۱۴۰۵، ۱۲میلیون واحد مســکونی نیاز اســت تا پاســخگوی جمعیت 
جــوان کشــور باشــد      در دولــت روحانــی افزایــش نقدینگــی صرف چه شــده 
اســت؟     در مســکن مهر نقدینگــی باال رفت امــا این پول مــردم را صاحب خانه 
کــرد      مکانیزم های طراحی شــده برای کنترل پروژه مســکن مهــر کارآمد نبود
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از دیدگاه شــما، تنهــا اعالم خبر اخذ مالیات بــر خانه های خالی، قیمت 
مســکن در کشــور را با افت ۵۰ درصــدی مواجه می کند. مبانــی و منطق این 

دیدگاه چیست؟
مبحــث مالیات هــای تنظیمــی، موثرترین ابــزار در دســترس دولت ها بــرای کنترل 

ســوداگری در بازار مسکن است. توجه به مقایســه انجام شده مابین آمار بدست آمده 

از سرشــماری نفوس و مســکن ســال ۹۵ و ۹۰، از حضــوری ۷۰درصدی تقاضاهای 

سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن خبر می دهد. روند جهش قیمت بازار مسکن، 

پیروی نکردن این بازار از تعادل عرضه و تقاضا را به وضوح مشخص می کند. 

در حقیقت به جرئت می توان گفت بازار مسکن در شرایط فعلی در انحصار سوداگران 

بوده و قیمت روز مسکن کشور حداقل ۳ برابر قیمت واقعی آن است. 

توجه به شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی مشخص می کند میزان کمبود مسکن 

در شرایط فعلی ۱.۴میلیون واحد است، این رقم در شرایط فعلی به هیچ عنوان تورم 

بخش مســکن را توجیه نکرده و تورم نجومی بخش مســکن معلول بازتوزیع ناعادالنه 

واحدهای مسکونی موجود در کشور است.

حال اخذ مالیات بر خانه های خالی به عنوان عنصر بازدارنده تقاضاهای سوداگرانه و 

سرمایه ای در بازار، به سبب هموار کردن حضور تقاضاهای مصرفی در این بازار منجر 

به کاهش قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی در این بازار خواهد شد. گواه این مدعی نیز تجربه 

دولت نهم در بهمن ماه سال ۸۵ است. در آن دوره اعالم خبر عزم جدی دولت به منظور 

اخذ مالیات های تنظیمی بازار ملتهب مسکن آن دوره را با کاهش قیمت جدی مواجه 

ساخت.

مخالفیــن الیحه اخذ مالیات بر خانه های خالی که در ســال ۹۴ تصویب 
شــد، به تورم زا بودن این مالیات اعتقاد داشتند. به نظر شما این انتقاد تا چه 

اندازه درست تلقی می شود؟
عده ای از مخالفین مالیات های تنظیمی در مجلس، دولت و الیه های تصمیم گیر، در 

بازار مسکن ذی نفع بوده و طبیعی است که به اظهار نظر مغرضانه بپردازند. در ارتباط 

با مبانی علمی اخذ مالیات های تنظیمی، ابتدا باید عنوان کرد که این نوع مالیات صرفا 

به دنبال تنظیم بازار گرفته می شود و به دنبال درآمدزایی برای دولت نیست، از طرفی 

مخاطبین مالیات بر خانه های خالی عموم مردم نبوده و تنها ســوداگران بازار مسکن 

مجبور به پرداخت این نوع مالیات هستند. 

بنابراین اخذ این مالیات منجر به تورم نخواهد شــد و بــا افزایش عرضه زمینه کاهش 

قیمت را فراهم می آورد. در این بین توجه به تعیین نرخ بهینه مالیات بر خانه های خالی 

بســیار حائز اهمیت خواهد بود. زیرا در شرایطی که پایین بودن نرخ این نوع مالیات، 

ســوداگران را وادار بــه عرضه واحدهای خالــی نکند، طبیعتا اثــرات تورمی به دنبال 

خواهد داشت. طبیعتا نرخ مالیات بر خانه های خالی بایستی به نحوی تعیین شود که 

تقاضاهای سرمایه ای را از بازار خارج کرده و منجر به افزایش عرضه شود. 

منظور از تخصیص نرخ بهینه در مالیات بر خانه های خالی چیســت و این نرخ 
چگونه تعیین می شود؟

توجه به مدل های اخذ مالیات برخانه های خالی در کشــورهای اسکاندیناوی و سایر 

تجارب جهانی نرخ بهینه مالیات های تنظیمی را به وضوح مشخص می کند. در حقیقت 

تجربه جهانی مشــخص کرده است که نرخ مالیات های تنظیمی باید به نحوی تعیین 

شود که تمامی تقاضاهای سرمایه ای را از بازار خارج کند. برای مثال در کشور سوئد، 

اگر واحد مســکونی در مدت زمان بیش از ۳ ســال به بازار عرضه نشــود، نرخ مالیات 

معادل ارزش واحد مســکونی تعیین شــده و عمال زمینه هرگونه سوداگری را منتفی 

خواهد کرد. در شرایطی که مالیات بر خانه های خالی با نرخ تاثیرگذار اخذ شود، خارج 

شدن سوداگران از بازار مسکن، افزایش عرضه واحد مسکونی، باز توزیع عادالنه کاالی 

مسکن در کشــور و در نهایت کاهش قیمت و به تبع آن توانمندی دهک های متفاوت 

درآمدی در خرید مسکن را شاهد خواهیم بود.

شــما به عنوان یکی از کارشناسان  صاحب نظران حوزه مسکن، چندین 
ســال اســت که به تبیین سیاســت ها حوزه مســکن می پردازید. برخی از این 
نظرات و سیاست ها نظیر تولید انبوه مسکن تحت عنوان مسکن مهر به مرحله 
اجرا نیز رسیده است. با این وجود همچنان در حوزه مسکن شاهد تالطم ها و 

ناکارآمدی جدی هستیم. به نظر شما علت اصلی این ناکارآمدی در چیست؟
فعالیت های صورت گرفته و سیاست های بیان شده، در طی سال های اخیر تنها منجر 

به تغییر فضای کلی سیاست گذاری حوزه مسکن و تغییر افکار عمومی شده است و به 

جز بخش کوچکی از سیاست های عنوان شده، مابقی حتی نیمه عملی نیز نشده است. 

در شرایطی که دولت، مجلس و ســایر حوزه های سیاست گذاری در کشور، نسبت به 

اخــذ مالیات های تنظیمی به منظور جلوگیری از ســوداگری و اجرای سیاســت های 

عرضه محور مانند تولید انبوه  مسکن و سیاست اعطای زمین رایگان عزم جدی داشته 

باشــند و اجرای آن ها را مدنظر قرار دهند، طبیعتا مشکل مسکن حل خواهد شد. به 

عنوان مثال تولید انبوه مسکن و اعطای زمین  رایگان که تحت عنوان پروژه مسکن مهر 

به مرحله اجرا رســید، شرایط صاحب خانه شــدن ۴ میلیون نفر را مهیا کرد. از طرفی 

تمامی سیاســت های مطرح شده تجربیات جهانی جدی و محکمی است که منجر به 

بهبود شرایط بازار مسکن در کشورهای مختلف شده است.

بازار مسکن در شرایط حال حاضر به تولید چه تعداد واحد مسکونی نیاز 
دارد؟

 بر مبنای آخرین آمار از طرح جامع مسکن که در سال ۱۳۹۶ توسط دولت تدبیر و امید 

نوشته شد. نیاز بازار مسکن را به صورت کلی به ۴ دسته نیاز ناشی از کمبود مسکن، 

نیاز ناشــی از تقاضاهای جدید، نیاز ناشــی از بهسازی و نوســازی بافت فرسوده و نیاز 

ناشی از ذخیره طبیعی مسکن تقسیم بندی می شود. 

آمار بدســت آماده از سرشــماری ســال ۱۳۹۵ خبر از کمبود ۱ میلیــون و ۳۷۱ هزار 

واحدی مسکن می  دهد. یعنی در شرایط فعلی بعضی از خانوارهای کشور به صورت 

مشــترک در یک واحد مسکونی زندگی می کنند و یا به محل زندگی آن ها نمی توان 

مسکن گفت. 

طبق این آمار تعداد خانوارهای کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار گزارش شده در 

حالیکه تعداد واحدهای مسکونی دارای سکنه در کشور ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد 

اســت. از طرفی بازار مسکن همواره با تقاضاهای جدیدی مواجه است که عمده آن را 

تقاضای ناشی از ازدواج رقم می زند. 

یکی از راه های برآورد تقاضای جدید بازار، بر اســاس محاســبه تعداد ازدواج در ســال 

بر اساس میانگین ده سال اخیر است، اما نکته قابل اهمیت، وابستگی میزان ازدواج 

در کشــور به شرایط اقتصادی خانواده است. این در حالیست که تامین مسکن نقش 

بســیار اساســی در اقتصاد خانواده دارد؛ اگر تامین مسکن به سهولت و با هزینه های 

کمتری ممکن شود، بی شک آمار ازدواج در کشور با رشد قابل توجهی رو به رو خواهد 

شــد. بنابراین برآورد بر اساس میانگین تعداد ازدواج ســاالنه، نمی تواند نیاز ناشی از 

تقاضاهای جدید را پوشش دهد. روش دیگر برآورد نیاز های جدید برای بازار مسکن، 

در نظر گرفتن تعداد ازدواج های ممکن در کشــور اســت. بر همین اســاس مطابق با 

سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۱۴ میلیون نفر مرد هرگز ازدواج نکرده در بازه سنی 

۱۰ سال و بیشتر در کشور وجود دارد که تا سال ۱۴۰۵ با احتساب مرگ و میر حدود 

۱۲ میلیون نفر از آنها به سن باالی ۲۰ سال خواهند رسید.

 مبتنــی بــر این برآورد تا ســال ۱۴۰۵، ۱۲میلیون واحد مســکونی نیاز اســت تا 

پاســخگوی جمعیت جوان کشــور باشــد. همچنین بررســی های انجام شــده در 

طرح جامع مســکن نشان می دهد، در حال حاضر در کشور ایران بیش از ۱۱/۲ 

میلیون نفر در ۷۶/۴ هزار هکتار بافت فرسوده شهری زندگی می کنند. با توجه 

به مشــکالت متعدد بافت های فرسوده، این مسئله از همه جهات تبدیل به تهدید 

برای شــهرها شده است. عالوه بر بافت فرســوده شهری، واحدهایی که  به دلیل 

سن باال و عدم استحکام مصالح به کار رفته، نیاز به بهسازی دارند نیز باید به آمار 

اضافــه کرد. طبق این برآورد حداقلی، می توان گفت ۵  میلیون واحد مســکونی 

فرسوده شهری نیازمند به بازسازی است.

 در بافت روســتایی، ســهم واحدهای مســکونی غیر مقاوم نگران کننده تر اســت 

و هــم اکنون بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روســتایی غیر مقاوم در کشــور 

وجــود دارد. بنابراین در مجموع باید گفت ۸/۲ میلیون واحد مســکونی کشــور 

باید مورد بازسازی و بهسازی قرار گیرند. 

و در نهایــت به منظور تنظیم بازار عرضه و تقاضا همــواره نیاز به تعداد محدودی، 

واحد مســکونی خالی از ســکنه وجــود دارد. لذا به نظر می رســد که می بایســت 

حــدود ۶۰۰ هــزار واحد نیــز به عنوان ذخیــره بازار، در ده ســال برنامــه ریزی و 

ساخته شود.

بــا توجه به بــه منابع نیاز عنوان شــده، بازار مســکن تاســال ۱۴۰۵، به ســاخت 

۲۲میلیــون واحــد مســکونی نیــاز خواهد داشــت. البتــه باتوجــه به آمــار باالی 

خانه های خالی در کشــور دولت می تواند، تنها با وضع قانون مالیات برخانه های 
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خالــی، حداقــل ۲میلیون واحــد از ۲/۶ میلیون واحد خالی از ســکنه موجود در 

کشــور روانه بــازار کند. درنتیجــه نیاز بازار بــه تولید ۲۰ میلیون واحد مســکونی 

خواهد رسید.

از دیدگاه شــما، تولید انبوه مسکن در قالب طرح ملی مسکن مهر، 
چه تاثیراتی بر بازار مسکن داشت؟

یکــی از تاثیــرات عمده  ســاخت ۴ میلیون واحد مســکونی در قالــب طرح ملی 

مســکن مهر، جلوگیری از تورم بخش مســکن در ســال های متمادی پس از آن 

بود. البته در دوره ســاخت مســکن مهر، افزایش قیمت در حوزه مســکن اتفاق 

افتاد که پروژه مســکن مهر تا حدی زیادی در تعدیل نرخ افزایش قیمت ها موثر 

بود. در واقع مسکن مهر به سبب جذب ۴ میلیون تقاضای موثر در حوزه مسکن 

از جهش قیمت مســکن جلوگیری کرد. از طرفی در بازه ســال۹۰ تا ۹۱ و پس 

از ورود به شــرایط جنگ اقتصادی، شرایط اقتصاد کالن در کشور تا حد زیادی 

تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت. 

در همین شرایط سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد که شرایط پیش رو 

منجــر بــه فلج شــدن اقتصاد ایــران خواهد شــد. پروژه مســکن مهــر در چنین 

شــرایطی به عنوان یک پیشران اقتصادی و به سبب ایجاد اشتغال گسترده و با 

پهنه وســیع از فلج شدن اقتصاد ایران جلوگیری کرد و شوک تحریمی و تورمی 

ایجاد شده را تا حد زیاد تعدیل نمود.

یکی از ایرادات وارد شــده نسبت به طرح مسکن مهر، تامین مالی 
ایــن طرح بود و عده ای نحوه تامین مالی مســکن مهر را تورم زا توصیف 

کردند. نظر شما در ارتباط با این عقیده چیست؟
آقــای احمدی نــژاد دولت نهــم را بــا ۹۲۰۰۰ میلیارد تومــان نقدینگی تحویل 

گرفــت. در طــول دولــت نهــم و دهــم ایــن نقدینگــی بــا افزایــش ۴۰۰هــزار 

میلیــاردی بــه ۴۹۲هــزار میلیــارد رســید. نقدینگــی در مــدت زمان ریاســت 

جمهوری آقای روحانی و تاکنون به ۲۰۰۰۰۰۰میلیارد تومان رســیده و بیش 

از۱۵۰۰۰۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است. 

در دولت نهم و دهم افزایش نقدینگی منجر به صاحب خانه شدن ۱۶.۵میلیون 

نفر در کشــور شــد. امــا در دولت آقــای روحانی ایــن افزایــش نقدینگی صرف 

چه شــده اســت؟ از طرفی منابع مالی طرح مســکن مهر از خط اعتباری تامین 

شــد، نقدینگی باال رفت امــا این پول مردم را صاحب خانه کــرد، پس از  تکمیل 

واحدهــای مســکن مهر، مردم نســبت به بازپرداخــت پولی که تحــت قالب وام 

دریافــت کرده بودند، اقدام کردنــد. در پایان دولت دهــم ۸۰۰۰هزار میلیارد 

تومان از منابع ایجاد شــده بازپرداخت شــد هم اکنون به ۲۲هزارمیلیارد دیگر 

بازپرداخت شده است.

چنــدی پیش رئیــس جمهوری یکــی از گرفتاری هــای عظیم دولت 
تدبیــر و امیــد در ارتباط با بخش مســکن را مســکن مهرهــای نیمه کاره 
عنوان کرده و گفته بود:» از سوی دیگر واحدهای مسکن مهر، نیمه کاره 
رها شــده بود و ما نمی توانســتیم آنها را نیمه کاره رها کنیم و باید آنها را 
تکمیــل می کردیم و ما یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانه نیمه کاره را تکمیل 
کردیــم. این مســکن ها نه برق داشــتند، نه آب، نه مســجد، نــه جاده نه 
پاســکاه. و پول عظیمی خرج شد تا زیربنا درســت شود.« از نظر یکی از 
طراحان اصلی مسکن مهر، این ادعا تا چه اندازه دقیق و درست است؟

در پروژه ملی مسکن مهر ۴میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی تعبیه شده بود. 

از این تعداد واحد مســکونی۲میلیون و ۱۲۰ هزار واحد در روستا ساخته شده 

کــه تا پایان ســال ۹۲، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان شــد. 

و ۵۳۰ هزار واحد مســکن روســتایی باقی مانده  با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل 

دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید 

انجام می داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی 

مســکن مهر بود. از طرفی در دولت دهم از دو میلیون و ۱۸۰ هزار مسکن مهر 

شــهری، یک میلیون و۱۸۰ هــزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشــرفت 

۷۰درصــدی تحویــل دولت یازدهم شــد و  اگر مســئوالن مربوطــه خوب عمل 

می کردند کل پروژه های مسکن مهر تا اآلن تحویل متقاضیان شده بود.

شــما به عنوان یکی از طراحان اصلی مسکن مهر، چه مشکالتی را 
به عنوان ایرادات اصلی مسکن مهر تلقی می کنید؟

اولین ایراد طرح ملی مســکن مهر، بی خبری وزارت راه و شهرسازی از مالکیت 

متقاضیان مسکن مهر بود. زیرا در آن مقطع سامانه ملی امالک و اسکان وجود 

نداشــته و مشخص نبود چه تعداد از متقاضیان مسکن مهر را متقاضیان واقعی 

تشکیل داده اند. البته در طراحی پروژه مسکن مهر، مکانیزم هایی برای کنترل 

تقاضاهــای موثر در نظر گرفته شــده بــود اما این مکانیزه ها بــرای جلوگیری از 

ورود تقاضاهای ســرمایه ای به پروژه ملی مســکن مهر کافــی نبود. از طرفی در 

ســاخت ۴ میلیون واحد مســکونی در پهنه وســیع کشور، ســامانه کنترل پروژه 

نیاز اســت که این ســامانه در آن مقطع زمانی موجود نبود. بنابراین در بخشــی 

از پروژه ها شاهد نارسایی هایی هستیم که کنترلی روی آن انجام نشده است و 

مکانیزم های طراحی شده برای کنترل پروژه مسکن مهر کارآمد نبود.

یکــی دیگــر از موارد نارســایی اســتفاده از شــیوۀ تعاونی بود که منجــر به تحت 

تاثیر قرارگرفتن کیفیت پروژه مســکن مهر شــد. زیرا تعاونی ها در حوزه ساخت 

مســکن از تجربه کافی برخوردار نبودند. البته این امر در اواســط اجرای پروژه 

مســکن مهــر مورد بازنگری قــرار گرفتــه و تعاونی ها از روند ســاخت واحدهای 

مسکونی کنار گذاشته شدند.
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غلبه نظام بازار بر تصمیمات اقتصادی در ایران
یادداشت
سعید حسین زاده یزدی

سیاست های نئولیبرالیســتی و غلبه نظام بازار بر تصمیمات اقتصادی 

در ایــران، با سیاســت های تعدیل اقتصادی دولت ســازندگی در ایران 

آغاز شد. بر این اساس درحالی که در بدو پیروزی انقالب اسالمی؛ امام 

خمینی)ره( با اعالم پیام ماده ۱۰۰ مردم را به جهاد خانه سازی دعوت 

کرد و از تمام مردم و نهادهای عمومی و دولت دعوت به مشارکت کرد، 

همچنین در اصل ۳۱ قانون اساسی حق تأمین مسکن متناسب با نیاز 

مطرح شد، اما غلبه نگاه بازاری این پیام و اصل را به ُمحاق برد.

انحراف از آنجایی شــد که دولتها به مثابه یک شرکت و بنگاه اقتصادی 

تلقی شــدند که می بایســت ســود و نفع کســب کنند و نوع نگاهشان به 

مسائل از این زاویه دید است.

بنابراین ابتدا واگذاری زمین به افراد متوقف شــد و زمینها به تعاونی ها 

واگذار شــد و ســپس دولت خود به مثابه یک بنگاه اقتصادی شریک در 

ساخت وســاز مســکن شــد و با انبوه ســازان به طور مشــارکتی شروع به 

ساخت وســاز مســکن کرد و سیاســت های مسکن دار شــدن افراد را به 

عرضه و تقاضای بازار سپرد.

از ســویی دیگر بــا قطع کمک های دولت به شــهرداری ها، شــهرداریها 

برای کسب سود بیشــتر و کسب درآمد اقدام به تراکم فروشی کردند و 

مسکن را به عنوان کاالیی سودآور به عنوان یکی از منابع عمده درآمدی 

خود به حساب آوردند.

اما این پایان ماجرا نیســت، متأســفانه غلبه رویکرد بازاری به مسکن به 

همین جا ختم نمی شــود و نهادهــای عمومی غیردولتــی نظیر اوقاف، 

آســتان قــدس و... نیز کــه درآمدهای عمــده موقوفات آن هــا در حوزه 

زمین و مســکن است، سعی کردن با سیاســت هایی با باال بردن قیمت 

زمین، درآمدهای ناپایدار خود را افزایش دهند.

جمع بندی تمامی این سیاســت ها به یک جمله ختم می شود: مسکنی 

که نیاز اولیه است به سازوکار بازار و نفع و سود سپرده شده است و این 

عرضه و تقاضاســت که حقیقت را تعیین می کند؛ امــا تقاضا مترادف با 

نیاز نیســت، بلکه باید تقاضای مؤثر باشد یعنی فردی که تقاضا می کند 

باید درآمد داشته باشد و اگر درآمد نداشته باشد از بازار حذف می شود 

و مردم فقیر و مســتضعف و اقشار متوسط جامعه روزبه روز از مسکن دار 

شــدن دور می شــوند و بقیه روزبه روز ســرمایه دارتر. دیگر »حق« چیزی 

نیســت که بــر مبنای عدالت تعیین شــود، بلکــه حق افــراد در خانه دار 

شدن را »بازار« تعیین می کند و دیگر قیمتی عادالنه برای مسکن وجود 

نــدارد و قیمت بازار خود قیمتی عادالنه اســت! اما این رفتار ریشــه در 

کدام نگاه اقتصادی دارد؟

دست نامرئی بازار  ▪
علم اقتصاد مدرن اساســًا با آدام اسمیت متولد میشود. از نظر اسمیت 

بــازار با مکانیســم خودجوشــی که وی نام آن را »دســت نامرئــی بازار« 

میگــذارد، میتوانــد از طریق اینکه افراد نفع شــخصی خــود را پیگیری 

کنند، جامعه را به نفع جمعی و افزایش ثروت برساند.

با ظهور آدام اســمیت اکنون بازار مکانیســمی مســتقل از دولت اســت 

و هرگونــه دخالــت دولت در بازار – غیر از مــواردی نظیر تأمین امنیت، 

آموزش، ساخت جاده و ...- موجب ناکارایی اقتصادی می شود.

بحران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و ســقوط بازار سهام و کاهش تولیدات 

و ایجاد حجم عظیمی از بیکاری افراد در آمریکا و اروپا و تداوم آن باعث 

شــد باورهای رایج در مــورد کارکرد بازار آزاد تضعیف شــود، ازاین رو با 

ظهور جان مینارد کینز نظریه جدیدی مطرح شــد که بر مبنای آن بازار 

آزاد نمی توانــد به خودی خود به تعادل برســد و باید دولت با دخالت در 

حوزه های مختلف و محدود کردن ســاختار بازار و انجام سیاســت های 

پولــی و مالــی راه را برای برقــراری آزادی در حوزه اشــتغال و در حوزه 

مصرف، باز کند. 

بدیــن معنــا کــه افــراد بتواننــد شــغل بــه دســت بیاورنــد )سیاســت 

اشــتغال کامــل( و از ســوی دیگــر بتوانند قدرت خرید داشــته باشــند 

)سیاســت های تحریــک تقاضا( و مصــرف کنند. بر مبنــای نظریه کینز 

دولت هــای رفاه به وجــود آمدند که خود را متولــی حوزه های مختلفی 

 نظیــر آمــوزش، تأمیــن اجتماعی، ســالمت و بهداشــت، اشــتغال و ... 

می دانستند.

ظهور نئولیبرالیسم و بازاری شدن منطق دولت  ▪
ظهور دولت های رفاه در کنار آن ایجاد دولت نازیســم در آلمان و ایجاد 

دولت های کمونیستی و شــروع جنگ جهانی دوم و فجایع ناشی از آن 

و از ســویی دیگر وقوع بحران هایی در ســال ۱۹۷۰ ناشــی از کســری 

بودجــه دولــت و تردیــد در کارآمــدی دولــت در حوزه هــای اقتصادی، 

زمینــه الزم را بــرای احیــای ســازوکار بــازاری فراهم کــرد. به گونه ای 

کــه اندیشــمندانی همچون فردریــش هایک کــه اصالتًا اتریشــی بود، 

همچنیــن میلتــون فریدمن آمریکایــی تمام تالش خــود را برای احیای 

نظام بازار انجام دادند. از منظر این گروه و بسیاری از همفکران ایشان 

که شــاید بتوان آن ها را »نئولیبرالیسم« نامید، نقایص و آثار مخربی که 

به طور ســنتی به اقتصاد بازار نســبت داده شده، باید به دولت و نقایص 

ذاتی و عقالنیتش نسبت داده شود.

امــا نئولیبرالیســم از چــه حیثــی نــو اســت؟ نئولیبرالیســم »خوانــش 

مجددی« از آدام اســمیت اســت، امــا پا را از بــازار آدام اســمیتی فراتر 

می گــذارد. زمــان آدام اســمیت، بــازار آزاد پذیرفتــه می شــد و دولــت 

نظــارت بر بــازار را انجام می داد و حــق دخالت در بازار را نداشــت. اما 

نئولیبرال ها می گویند باید فرمــول را کاماًل معکوس کرد و بازار آزاد را 

قاعده سازمانبخش و تنظیم کننده دولت دانست؛ از آغاز شکل گیری تا 

قالــب نهایی مداخله هایش. به عبارت دیگــر، دولتی تحت نظارت بازار، 

نه بــازاری تحت نظارت دولت. این چنین بود که تنها محدوده قلمروی 

دولــت نیــز نه تنها توســط بــازار تعییــن که حتــی معنا می شــد. در این 

رویکرد دولت در محکمه بازار قرار می گیرد.

بــه عبــارت دقیق تر این بازار اســت که مشــخص می کنــد حکومت باید 

چگونــه عمل کنــد، بازار تعییــن می کند که حکومت خــوب دیگر صرفًا 

حکومتــی نیســت کــه طبق عدالــت عمل کــرده، بلکه حکومتی اســت 

کــه طبق بازار عمــل کند. درواقع، بازار دیگــر نه تنها خود محل عدالت 

نیســت، بلکه حتی مطابق با ســازوکار بازار، »عدالت« اساسًا نمی تواند 

معیاری برای ارزیابی عملکرد حکومت باشد. 

بازار به طور خالصه محلی برای »حقیقت مندی« شــده اســت، یعنی هر 

چیــزی تا آنجــا صحیح و واقعی اســت که مطابق بــا جهانبینی حاکم بر 

بازار تعریف شــود، دیگــر عدالت مفهومی کلی کــه در ذات خود حاوی 

معنایی باشــد نیســت، بلکــه عدالــت مطابق با نــگاه بازاری بــه مفهوم 

»کارایی« معنا می شود.
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در  مسکن 
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قیمت مسکن طی سال ۷۱ تا ۹۸ چندبرابر شده است؟

نسبت وام خرید به قیمت مسکن- برای یک واحد مسکونی 
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تراکم خانوار در واحد مسکونی
موجودی مسکن کشور کفایت می کند یا خیر؟

قیمت خانه به در آمد
خانه با قیمت متوسط به درآمد در دسترس یک خانواده متوسط

سهم مسکن در سبد هزینه های خانواده
هزینه مسکن متناسب با درآمد خانواده هاست یا خیر؟

استطاعت خرید خانه
درآمد خانواده )دهک میانی( برای بازپرداخت وام رهنی  خانه متوسط

شاخص هزینه دسترسی مسکن
تعداد سال های انتظار برای خانه دار شدن

فاصله واقعیت تا ایده آل

رتبه ایران بین ۹۵ کشور جهان در نیمه اول سال ۲۰۱۷

محتوا: مهدی پناهی
اینفوگرافیک: حامد سبحانی
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مسکن پیشران اقتصاد

یــینـه آ
ارقـــام

سهم مسکن از هزینه خانوار طی سا ل های ۷۱ تا ۹۶ )درصد(

نحوه تصرف مسکن)درصد(

نحوه توزیع خانه های خالی در کشور
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 خراسان رضوی
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 فارس
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 اصفهان
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میزان نیاز به مسکن
الف( کمبود مســکن در برابر تعداد خانوار موجود در کشــور: 

۱.۴ میلیون واحد مسکونی
و روســتایی: غیــر مقــاوم شــهری  بهســازی واحدهــای   ب( 

۸ میلیون واحد
خانــوار: تعــداد  افزایــش  بــه  مربــوط  جدیــد  متقاضــی   ج( 

با احتساب مرگ ومیر باید برای ۱۲ میلیون مرد در سن ازدواج 
تا سال ۱۴۰۵ برنامه ریزی کرد

د( ذخیره بازار: ۰.۶ میلیون واحد

بــا فــرض اجرای مالیات بر خانه های خالی و عرضه ۲ میلیون 
از ۲.۶ میلیــون واحــد خالــی موجــود در کشــور، میــزان نیــاز 
واقعی کشور به تولید مسکن ۲ میلیون واحد در سال است.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

بررسی برنامه تولید انبوه مسکن در دولت دوازدهم 

طرح 
»اقدام ملی تولید مسکن«، 
از پالن تا سفت کاری
آیا شش سال رکود ساخت وساز پایان می یابد؟       

گزارش
محمد نجف آبادی

پس از شــش ســال بی عملــی دولــت در تأمین مســکن گروه های 
مختلف جامعه، وزارت راه و شهرســازی ســاخت ۴۰۰ هزار واحد 
مســکونی در قالب طــرح اقدام ملی مســکن را کلیــد زد. در این 
شــرایط بســیاری از کارشناســان ضمن مثبت تلقی کردن تغییر 
رویکرد وزارت راه، به بیان نقاط تاریک طرح اقدام ملی پرداختند.
یکــی از اساســی ترین وظایــف وزارت راه و شهرســازی در حــوزه 
مسکن، بنا بر اساس نامه این وزارتخانه، تعیین سیاست های دولت 
در زمینه تولید و عرضه مسكن در كشور و ایجاد تعادل بین عرضه 
و تقاضا در بازار مسكن تلقی می شود. طبیعی است که دولت های 
مســتقر در قوه مجریه، هرکدام بر مبنای وظیفه محول شــده در 
ارتباط بــا ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، دســت به تولید انبوه 
مسکن بزنند. در این بین، دولت تدبیر و امید کارنامه درخشانی 

از خود در حوزه تولید انبوه مسکن بر جا نگذاشته است.

طرح اقدام ملی، پایان رکود ساخت وساز مسکن  ▪
پس از شــش ســال از عمــر دولت تدبیر و امیــد و با روی کار آمدن محمد اســالمی به 

عنــوان وزیر راه و شهرســازی، عملیات ســاخت ۴۰۰ هزار واحد مســکونی در قالب 

طرح اقدام ملی مســکن در دســتور کار وزارت راه و شهرســازی قرار گرفته است. به 

اســتناد جزئیات مطرح شــده توســط متولیان طرح اقدام ملی مســکن، ۱۰۰ هزار 

واحد مســکونی از این طرح مرتبط به پروژه های بازآفرینی شهری، ۱۰۰ هزار واحد 

مسکونی دیگر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی باقی مانده 

نیز در شهرهای جدید ساخته خواهد شد. طرح اقدام ملی به واسطه تولید واحدهای 

مســکونی و افزایش عرضه در شرایطی که بازار مســکن رکود ۶ ساله ساخت وساز را 

پشت سر گذاشته بود طرح مثبتی تلقی می شود، با این وجود بسیاری از نمایندگان 

کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی و همچنین کارشناســان حوزه اقتصاد 

مسکن، انتقادات فراوانی را نسبت به طرح اقدام ملی وارد آوردند.

۴۰۰ هزار واحد مسکونی تناسبی با نیاز موجود بازار مسکن   ▪
ندارد

یکی از ایرادات موجود، تعداد واحدهای مســکونی در نظر گرفته شــده در این 

طرح اســت. بررســی های صــورت گرفته دربارۀ تعــداد متقاضیان مســکن در 

کشــور مشــخص می کند، بر اســاس آمار بدست آمده از سرشــماری سال ۹۵، 

۱.۴ میلیون از خانوارهای ایرانی فاقد محل ســکونت هســتند یا به مکانی که 

در آن زندگی می کنند، نمی توان مسکن اطالق کرد.

همچنیــن بــر اســاس همین آمــار و با احتســاب مرگ ومیــر، ۱۲ میلیــون مرد 

باالی ۱۰ ســال در کشــور وجود دارد که تا پایان ســال ۱۴۰۵، نیاز به مسکن 

برای ازدواج دارند. بررســی بافت های فرســود مشــخص می کند تا پایان سال 

۱۴۰۵ بیش از ۸ میلیون واحد مســکونی شهری و روستایی نیازمند بازسازی 

هســتند. با فرض اجرای مالیات هــای تنظیمی و روانه شــدن ۲ میلیون واحد 

مســکونی خالی از واحدهای موجود به بازار مســکن، این بازار از ســال ۹۵ تا 

ســال ۱۴۰۵ نیاز به ساخت و عرضه ۲۰ میلیون واحد مسکونی دارد. با توجه 

به رکود شش ساله در صنعت ساختمان کشور، مجموع واحدهای ساخته شده 

در ۲ ســال گذشــته بر اســاس آمــار به دســت آمده از پروانه های صادرشــده از 

شهرداری ها، کمتر از ۱ میلیون واحد هست.

طبیعی است در شرایط موجود برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، بازار مسکن 

در این ۲ سال نیاز به ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی داشته باشد. این در حالی 

است که برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی، ساخت تنها ۴۰۰ 

هزار واحد مســکونی تا پایان دولت دوازده اســت. در حقیقت تعداد واحدهای در 

نظر گرفته شــده در طرح اقدام ملی مسکن تناسبی با تعداد متقاضیان مسکن در 

کشور نداشته و تأثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت.

مسکن مشارکتی بالی جان طرح اقدام ملی  ▪
از دیگر ایرادات مطرح شــده نســبت به طرح اقدام ملی مســکن، شیوه ساخت 

مدنظــر وزارت راه و شهرســازی بــرای ســاخت ۲۰۰ هزار واحد مســکونی در 

شهرهای جدید بود. بر مبنای جزئیات ارائه شده از سوی معاونت مسکن وقت 

وزارت راه و شهرسازی، شیوۀ ساخت ۲۰۰ هزار واحد شهرهای جدید، شیوه 

مسکن مشــارکتی است. در این شیوۀ تولید انبوه مسکن که بر اساس قرارداد 

شــراکت بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه سازان شکل می گیرد، وزارت راه و 

شهرسازی موظف به تأمین زمین از محل زمین های دولتی در مناطق مختلف 

خواهد شــد. انبوه ســازان نیــز وظیفه تأمین مالــی و انجام عملیات ســاخت را 

بــر عهده خواهند گرفت، در پایان و بر اســاس آورده اولیــۀ هر بخش، مالکیت 

واحدهــای مســکونی در طرح اقدام ملی مســکن بین وزارت راه و شهرســازی 
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و انبوه ســازان تقســیم خواهــد شــد. بــا توجه بــه موقعیــت مکانــی پروژه های 

مشــارکتی کــه عمدتًا در شــهرهای جدید ســاخته می شــود و همچنین هزینه 

کــم آورده وزارت راه یعنــی زمین در این شــهرها، مالکیت بیــش از ۷۰ درصد 

واحدهای مسکونی در هر منطقه متعلق به انبوه سازان خواهد بود.

درحالی کــه وزارت راه و شهرســازی، دلیــل اســتفاده از شــیوه مشــارکتی را 

جذابیت این شــیوه بــرای انبوه ســازان ذکر کــرده بود. 

کانون انبوه ســازان کشــور به نمایندگی از فعالین حوزه 

ساخت وســاز، ضمــن ارســال نامــه کتبی، ۴۲ مــورد از 

ایرادات قراردادهای مشــارکتی را به وزارت راه گوشزد 

کــرده و اعــالم کرد، انبوه ســازان کشــور از قراردادهای 

مشــارکتی اســتقبال نخواهند کرد. الزم به ذکر اســت، 

ورود ســوداگران به قراردادهای مشــارکتی و همچنین 

شــیوۀ تأمین مالی در مســکن مشــارکتی، عمده دالیل 

مخالفت انبوه سازان تلقی می شود.

بسیاری از کارشناسان، استفاده از این شیوه در ساخت 

واحدهای مســکونی طرح اقدام ملی را زمینه ســاز ورود 

سوداگران به طرح اقدام ملی عنوان کردند. در حقیقت 

واگذاری تعداد زیادی واحد مســکونی در یک منطقه آن 

هــم به یک شــخص حقیقی یــا حقوقی به نام انبوه ســاز، 

منجر به ایجاد بســتر مناســب به منظور قیمت ســازی و 

افزایش قیمت مسکن در آن منطقه خواهد بود.

از طرفــی وجود اختــالف ۶۵ درصدی میــان تورم بخش 

زمین و بخش مسکن، طوالنی شدن پروژه های مشارکتی 

و تحقــق نیافتــن هــدف وزارت راه و شهرســازی مبنی بر 

تکمیل طرح اقدام ملی تا پایان ســال ۱۴۰۰ را نتیجه خواهد داد. برای فهم این 

موضــوع فرض کنید زمینی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار ســازنده قرار 

داده اید. سازنده نیز وعده داده است که با صرف هزینه ۱۰۰ میلیونی ساختمان 

دو واحدی بسازد. در نهایت پس از اتمام ساخت واحدها بر اساس آورده اولیه شما 

و ســازنده، مالکیت ۵۰ درصد واحدها یعنی یک واحد به شما و ۵۰ درصد واحد 

دیگر در اختیار ســازنده قرار خواهد گرفت. حال تصور کنید یک ســال از ابتدای 

قرار داد گذشته است. همان طور که پیش تر توضیح داده شده میزان تورم زمین، 

۶۵ درصد بیشــتر از تورم مســکن بوده است، این یعنی در یک سال سپری شده، 

قیمــت واحدها به ۳۷۰ میلیون رســیده اســت درحالی که قیمــت زمینی که در 

اختیار ســازنده قرار داده اید در حال حاضر ۲۵۰ میلیون ارزش دارد. در حقیقت 

ســهم انبوه ســاز از این ســاختمان دوطبقــه، پس از یک ســال ۳۲ درصد اســت. 

درحالی که بنا بر قرارداد ۵۰ درصد از واحدها سهم دارد.

همان طور که انتظار می رفت ســازنده با گذر زمان ســود بیشتری از این پروژه 

به دســت مــی آورد. در حقیقت هرچه زمــان بگذرد اختالف بیــن تورم زمین و 

مســکن این ســود را افزایش خواهد داد؛ بنابراین ســود انبوه ســاز در طوالنی 

کردن پروژه خواهد بود.

اســتفاده از شــیوۀ مســکن مشــارکتی عالوه بر ایــرادات ذکرشــده، عاملی در 

جهت توســعه صنعتی ســازی فرآیند ساخت واحدهای مســکونی خواهد بود. 

در حقیقت در شــرایطی که انبوه ســازان عــالوه بر فرایند ســاخت و در فروش 

واحدهای مســکونی نیز ســهیم باشــند، تالشــی برای کاهش زمان و هزینه از 

طریق صنعتی سازی ساختمان نخواهند کرد.

گفتنی اســت، پس از انتقادات گســترده صورت گرفته نســبت به اتخاذ شــیوه 

مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی، وزارت راه و شهرسازی در شیوه ساخت 

بخش اعظمی از واحدهای مســکونی مشــارکتی تجدیدنظر کرد اما همچنان 

در ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی شهرهای جدید و همچنین ۲۵ هزار واحد 

مسکونی سازمان زمین و مسکن از این شیوه ساخت استفاده می کند.

از قلم افتادن اقشار کم درآمد در طرح اقدام ملی  ▪
بــه اســتناد اظهــارات، محمــود زاده، معاونت مســکن وزارت راه و شهرســازی، 

متقاضیــان واحدهــای طرح اقــدام ملی ضمــن پرداخــت ۳۰ درصــد از هزینه 

خرید مســکن در موقع ثبت نام، می توانند از تســهیالت ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی با 

ســود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ســاله اســتفاده کنند. در شــرایطی که 

نحوه محاســبه سود تسهیالت اعالم شــده از سوی معاون مســکن وزارت راه به 

شــیوه پلکانی باشد، متقاضی خرید واحد مسکونی که عمدتًا از اقشار کم درآمد 

به حســاب می آیــد، در صورت اســتفاده از تســهیالت ملزم بــه بازپرداخت مبلغ 

۳۶۰ میلیون تومانی خواهد بود. این موارد مشخص می کند قشر هدف وزارت 

راه و شهرســازی اقشار متوسط به باال هستند و دهک های پایین درآمدی جایی 

در ایــن طــرح نخواهند داشــت. در همین راســتا محمد 

اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، چندی پیش در ارتباط با 

جامعه هدف وزارت راه و شهرســازی در طرح اقدام ملی، 

عنوان کرد: »اقشــار متوســط برای صاحب خانه شدن در 

طرح اقدام ملی مسکن باید به خود فشار بیاورند.«

انتقادات مطرح شــده از ســوی کارشناســان حوزه مسکن 

و نمایندگان کمیســیون عمــران مجلــس در حالی مطرح 

می شــود که تغییر رویکرد وزارت راه و شهرســازی در حوزه 

تولید انبوه مســکن و استفاده از سیاست های انبساطی در 

ایــن حوزه، مورد تأیید اکثریت قرار گرفته اســت؛ زیرا رکود 

۶ ســاله حوزه ساخت وساز بســیاری از شــاخص های بازار 

مسکن را تحت تأثیر قرار داده است. در حقیقت جهش های 

نجومی قیمت در بازار مســکن و اجاره، عالوه بر وارد آوردن 

فشار مضاعف به مردم، مشخص کرد، یکی از راه های سامان 

دادن به بازار مسکن، تولید انبوه واحدهای مسکونی است. 

در همین راستا وزارت راه و شهرسازی ضمن برطرف کردن 

نقاط ضعف طرح اقدام ملی، می بایست تولید انبوه مسکن 

را به طورجدی پیگیــری کرده و تقاضای موجــود در بازار را 

به طور کامل پاسخ دهد.

برش ویژه

از دیگر ایرادات مطرح شده 
نسبت به طرح اقدام ملی 

مسکن، شیوه ساخت 
مدنظر وزارت راه و 

شهرسازی برای ساخت 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی 
در شهرهای جدید بود. 

بر مبنای جزئیات ارائه شده 
از سوی معاونت مسکن وقت 

وزارت راه و شهرسازی، 
شیوه ساخت ۲۰۰ هزار 

واحد شهرهای جدید، شیوه 
مسکن مشارکتی است
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مسکن 
پیشران اقتصاد

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به بررســی الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ 

کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی پرداخته و در خالل آن برخی ایرادات 

طرح اقدام ملی مســکن را بیان کرده است. نکته قابل توجه در این گزاش ارائه 

پیشنهاد هایی در خصوص برنامه مسکنی دولت در سال ۹۹ است.

پنج جهش قیمت مسکن  ▪
در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ یكی از بزرگ ترین جهش های قیمتی در بخش 

مســكن اتفاق افتاد، اگرچه این امواج جهشی قیمت مسكن مسبوق به سابقه 

بوده و در طول ســه دهه اخیر این موج افزایش قیمت پنجمین تجربه محسوب 

می شــود )كه البته به نظر می رســد یكی از مهم ترین وظایف دســتگاه اجرایی 

متولی توســعه مســكن، جلوگیری از چنین جهش ها و نوسانات شدید قیمت 

مســكن باشــد( لیكن تبعات آن در كاهش اســتطاعت خرید مســكن، افزایش 

دوره انتظار خرید مسكن عرفی )كه معادل ۱۴ سال حقوق و دستمزد كنونی 

در کالن شهرها است( و كاهش سهم تسهیالت مسكن از قیمت تمام شده )كه 

معادل توان خرید ۱۴ تا ۳۰ مترمربع مســكن عرفی در کالن شــهرها اســت(، 

افزایش اجاره نشــینی، اجاره بها و حركت از متن به حاشیه در شهرها برخی از 

تبعات آن بود كه به همراه محدودیت های معیشتی خانوار، شرایط بغرنجی برای 

اجاره نشین ها كه یک سوم خانوارهای شهری را تشكیل می دهند ایجاد كرد.

شاخص های منفی برخالف ادعای دولت  ▪
برخالف عملكرد اظهارشــده بخش مســكن در ســال ۱۳۹۷ در پیوست های 

الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹در قریب به اتفاق شــاخص های كلیدی شامل توان 

دسترسی به مسكن ملكی، متوسط سالیانه نوسانات قیمت مسكن، سهم نظام 

بانكی در تأمین مالی مســكن، سهم صنعتی سازی در ساختمان، سهم زمین 

در هزینه تمام شده مسكن، واحدهای مشمول نوسازی، تراكم خانوار در واحد 

مسكونی؛ نه تنها در مسیر تحقق اهداف كمی برنامه ششم ناموفق بوده بلكه در 

خالف جهت و شاخص منفی حركت كرده است.

لــذا برآیند ایــن موضوع ها، نیازمند توجــه دوچنــدان برنامه ریــزان، مدیران و 

سیاســت گذاران و كل بدنه اجرایی كشور در اولویت قرار دادن بخش مسكن و 

تحرك بخشی عملی و رونق تولید مسكن است.

خروج از انفعال اما همراه با مشکالت  ▪
اگرچه در یك ســال اخیر به نظر می رسد »طرح اقدام ملی مسكن« و تكمیل 

قریــب به اتفــاق تعهدات مســكن مهر تا آخر ســال خــروج وزارتخانــه از نگاه 

منفعالنه گذشــته به بخش مســكن را رقم زده اســت و می تواند هم به لحاظ 

افزایــش عرضه، هم اقناع افكار عمومی بخشــی از شــكاف عرضه و تقاضای 

مسكن را كاهش دهد و هم از جهت حذف و یا كاهش تأثیر مؤلفه سهم زمین 

در قیمت تمام شــده مســكن، تغییری مثبت در روند افزایش لجام گسیخته 

قیمت زمین حتی نســبت به سایر مؤلفه های بازار ســرمایه ایجاد كند؛ ولی 

کم توجهــی به رفــع موانع رونق تولید ساخت وســازهای خصوصی مســكن 

كه ۹۰ درصد موجودی مســكن را تشــكیل می دهد و نادیده گرفتن شرایط 

حساس مسكن حمایتی، اجتماعی و استیجاری دهک های یك تا سه )كه در 

کالن شــهرها دهک های چهار و پنج را نیز مشــمول می شود( و تمركز تولید 

و عرضه مســكن در شــهرهای جدید كه هم اکنون نیز با مازاد عرضه و تراكم 

خانه های خالی مواجه است ازجمله بخشی از مشكالت سیاست های كالن 

مسكن است.

میل به تملک، خودخواهی و جســتجوی نفع شــخصی از جملــه امیال ذاتی و 

فطری انسانهاســت و بدون چنین تمایلی فعالیت اقتصادی انسان امکان پذیر 

نیســت؛ اما ویژگی میل به تملک، نامحدود و سیری ناپذیری آن است که باعث 

به مخاطــره افتادن نفع عمومی و نابرابری اجتماعی میشــود. از ســویی دیگر 

ثروتها و مواهب طبیعت نامحدود نیست و به همین سبب رقابت و تنازع بر سر 

تصاحب آنها در میگیرد. یکی از مهمترین سؤالهایی که برای اندیشمندان بزرگ 

در طــی تاریخ همواره مطرح بوده، این اســت که ســاختار مالکیت چگونه باید 

طراحی گردد که هم کارآمد باشــد و هم عادالنه. با توجه به اینکه زمین یکی از 

نهاده های اصلی تولید در کنار کار و سرمایه است و از سویی دیگر کمیاب است، 

لذا بحث های مختلفی در خصوص شیوه مالکیت زمین در طول تاریخ درگرفته 

است. در این گزارش ایده نظام بازار  و همچنین اقتصاد اسالمی با تأکید بر نگاه 

شهید صدر را در خصوص مالکیت زمین موردبررسی قرار خواهیم داد. 

مالکیت زمین در نظام بازار  ▪
از منظر نظام سرمایه داری و یا نظام بازار، زمین کاالیی است که در بازار عرضه 

می شود و قابلیت خریدوفروش دارد و هر کس می تواند با خرید آن مالک شده و 

مالکیت خصوصی نامحدود بر زمین و طبیعت پذیرفته شده است. 

مالکیت خصوصی مطلق بدین معناست که افراد هم در مورد نحوه مالکیت آن 

و هم نحوه استفاده از آن، آزاد هستند. کارل پوالنی در کتاب »دگرگونی بزرگ« 

که در سال ۱۹۴۴ منتشر شد، معتقد است یکی از اشتباهات بزرگ  نظام بازار و 

یا همان نظام سرمایه داری در کاال پنداشتن سه نهاده تولید است که حقیقتاً کاال 

نیست: پول، کار و زمین. 

وقتی شــیئی »کاال« پنداشــته میشــود ســه ویژگی برای آن ذکر میشــود: کاال 

تولیدشــده ، قیمتــی بــرای آن تعیین میشــود و در نهایت جهت کســب ســود 

اقتصادی در قالب سازوکار عرضه و تقاضای بازار به فروش رسیده و در نهایت به  

مالکیت خصوصی نامحدود فرد درمی آید. 

برخی کاالها حقیقی هســتند؛ نظیر هندوانــه، میز و صندلــی و...، اما برخی 

کاالها  نظیر زمین موهومی هستند، یعنی حقیقتاً کاال نیستند، اما در اقتصاد 

سرمایه داری برای آنها قیمتی تعیین شده  که به آن »نرخ اجاره« میگویند. 

این در حالی اســت که زمین نام دیگری است برای طبیعت که به دست انسان 

تولید نمیشــود. از ســوی دیگر طبیعت چیزی نیست جز محیطی که زیستگاه 

جامعه است و گنجاندن آن در سازوکار بازار بدین معناست که خود جامعه تابع 

گزارش تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت مسکن و برنامه های دولت

۶ پیشنهاد مسکنی برای بودجه

مالکیت زمین در نظام بازار و اقتصاد اسالمی

یادداشت 
لیلی تنهایی

گزارش 
 سعید حسین زاده
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قوانین بازار شود و در نهایت به انهدام جامعه می انجامد. اگر طبیعت و زمین قابل 

خریدوفروش باشد، طبیعت به اجزای اصلی خودش تجزیه می شود، منطقه ها و 

چشم اندازها تخریب می شوند، رودخانه ها آلوده می شوند  و توان تولیدی مواد 

غذایی و مواد خام از بین می رود.

مالکیت زمین از منظر اقتصاد اسالمی  ▪
بررسی تاریخی مالکیت زمین در تمدن اسالمی نشــان می دهد، جز در موارد 

استثناء در عصر معصومین علیهم السالم و دوران نزدیک به آن، کمتر می توان 

موردی از آن را یافت که به ضرس قاطع حکم به خروج آن از ملکیت امام معصوم 

و حاکم اسالمی داده شده باشد. 

یکــی از مهم تریــن نظریاتــی که پیرامــون مالکیت زمیــن در اقتصاد اســالمی 

مطرح شده نظریه شهید صدر است. شهید صدر در کتاب اقتصادنا در توضیح 

نظریه خویش در خصوص مالکیت زمین معتقد است، زمین در اصل ملک امام 

و حکومت اسالمی است و دیگران مالک اصلی زمین نیستند. به همین دلیل 

ایشان بر این عقیده است که احیاء کننده زمین مالکیت خصوصی آن را به دست 

نمیآورد بلکه حقی در زمین آباد شــده به دســت میآورد و در آن حق بر دیگران 

مقدم است. 

بــه عبارتی آن فرد حق اولویــت در بهره برداری پیدا میکند و به محض قطع کار 

و رهــا نمــودن فعالیت مربوطه حق نیز از بین خواهــد رفت. همچنین از لحاظ 

نظری-فقهی بــه امام اختیار اخذ مالیات از زمین های احیاء شــده داده شــده 

اســت. زیرا غرض قانون گذار اسالمی از وضع مالیات، شریک نمودن  مردم در 

منافع و به سخنی دیگر عمومی کردن درآمدهای زمین است. بنابراین از منظر 

شــهید صدر حیازت )در اختیار گرفتن(  و  کار کــردن در زمین و معدن موجب 

ملکیت یا حق اختصاصی داشتن بر اصل زمین و معدن نمیشود. 

جمع بندی و ارائه راهکار   ▪
بــه نظر میرســد از منظــر اقتصاد اســالمی،  زمین کاالیی اســت بــا ویژگیهای 

منحصربه فرد و بازار آن تفاوت ماهوی با بازار بسیاری از کاالها دارد و  پایبندی 

افراطی و عمل کردن بر مبنای نظریه حقوقی قائل به مالکیت خصوصی تامه و 

مطلق زمین مشکالت و معضالت زیادی از جمله کاالیی و بازاری کردن زمین  و 

زمین خواری و...در پی داشته است. جهت رفع یا کاهش مشکالت بخش زمین 

و مسکن به ویژه در اقتصاد ایران و کشورهای نظیر آن، حرکت در راستای اجرای 

نظریه فقهی حق اولویت در تصرف برای احیاکننده زمین و فاصله گرفتن از نظام 

مبتنی بر مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین امری ضروری و اجتناب ناپذیر 

است. همچنین وضع مالیات هایی بر ارزش زمین و نیز عایدی سرمایه نیز به نظر 

می رسد در راستای کاالیی زدایی زمین مؤثر باشد.

منابع:

۱- عدالــت، مالکیت و رشــد در تحول اندیشــه های اقتصــادی، تالیف: دکتر 

محمدجواد نوراحمدی، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(

۲- دگرگونی بزرگ، کارل پوالنی، مترجم: محمدمالجو

۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ابعاد فقهی و اقتصادی نظریه تحدید 

مالکیت زمین، حمید خواجه احمدی در دانشگاه امام صادق)ع( 

ناترازی بودجه مسکن  ▪
در یــك نــگاه فرابخشــی بــه نظر می رســد رشــد بخــش مســكن در كلیت 

بودجــه در تــوازن بــا شــرایط و نیــاز كشــور و همچنیــن در قیاس با ســایر 

بخش هــای بودجه نبــوده؛ و با لحاظ كردن اثر مســتقیم تولید مســكن در 

افزایــش اشــتغال و تولید و با توجه به شــرایط حاد بازار و عدم اســتطاعت 

در تأمین مســكن و عملكرد خالف اهداف برنامه ششــم در حوزه مســكن 

از یكســو و اثرگذاری مســتقیم كاهش تولید و اســتطاعت تأمین مسكن بر 

كاهش ازدواج و كاهش جمعیت كه در ســال های اخیر شاهد آن هستیم؛ 

همچنیــن پیش بینی هــای مركــز پژوهش هــای مجلــس در ورود اوج هرم 

سنی كشــور به تقاضای مســكن در كنار روند تشــدید كاهش بعد خانوار، 

افزایش نیاز تولید و عرضه در كنار تقویت و توانمندســازی تقاضای مسكن 

ضروری می کند.

۶ پیشنهاد  ▪

با توجه به در برنگرفتن دهک های یك تا سه در طرح اقدام ملی مسكن 

و تكمیل واحدهای باقیمانده مســكن مهر و اجرای تكالیف مســكن 

حمایتی و اجتماعی حداقل ۵۰ هزار واحد مسكونی از طرح های مسكن فوق 

به صورت استیجاری تخصیص یابد.

به منظور رونق تولید مسكن و احیای نقش و سهم تسهیالت بانكی 

در تأمین مالی و رونق بازار مسكن و با اولویت حمایت از شهرهای 

مهاجر فرست، محروم و مرزی و شهرهای كوچك و میانی منطبق با اهداف 

و مواد برنامه ششــم توسعه، سقف تســهیالت خرید مسكن در سال ۱۳۹۹ 

متفاوت باشد.

بــا توجه به روند كاهشــی آمــار ازدواج و نرخ رشــد جمعیــت و نظر به 

كاهش اســتطاعت مســكن در دو ســال اخیــر و به منظــور حمایت از 

زوج های خانه اولی، زوج ها می توانند با تجمیع وام ازدواج و مسكن در اولویت 

پرداخت تسهیالت تجمیعی مسكن و ازدواج قرار می گیرند.

به منظور حمایــت از عرضه مســكن و كاهش زمان ســاخت، اعطای 

تسهیالت ساخت مسكن، منوط به تكمیل واحدهای مسكونی در ۱۸ 

ماه برای پروژه های ساختمانی تا ۱۰ واحد، ۲۴ ماه برای پروژه های ساختمانی 

۱۰ تا ۲۰ واحد و ۳۰ ماه برای پروژه های ۲۰ واحد و بیشتر است.

با توجه به ناهمخوانی ماهیت تقاضا با عرضه مسكن و عرضه گسترده 

واحدهای مسكونی بزرگ متراژ در مقابل تقاضای فزاینده واحدهای 

مســكونی كوچك و نظر به روند كاهشــی بعد خانوار و تأمین نیاز خانوار جدید 

و تســهیل تأمیــن مســكن زوج هــا، اعطــای هرگونه تســهیالت و اعتبــارات و 

حمایت های مبتنی بر منابع دولتی در بخش مســكن در واحدهای بزرگ تر از 

یک صد مترمربع ممنوع است.

بــا توجه به ســهم زمانــی حداقــل ۴۰ درصــدی فرایندهــای اداری 

ساخت وســاز و اخذ جواز و پروانه ســاختمانی از زمان تولید تا عرضه 

مســكن، بوروكراسی و فساد اداری و مالی گسترده و نارضایتی مردمی از رویه 

موجود؛ ســازمان شهرداری ها و دهیاری های كشــور مكلف است با مشاركت 

وزارت راه و شهرســازی، شــورای - عالی اســتان ها، ســازمان نظام مهندسی 

ساختمان كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان تأمین اجتماعی، 

شركت مادر تخصصی توانیر، شركت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب 

كشــور نســبت به ایجاد پنجــره واحد توســعه و احداث ســاختمان در شــهرها 

)به جــز کالن شــهرها(، بــا هــدف كاهش زمــان كل پروســه ســاخت، كاهش 

ریســك ســرمایه گذاری، افزایش سرعت بازگشت ســرمایه و افزایش جذابیت 

ســرمایه گذاری اقدام نمایند. عالوه بر این ایجاد پنجره واحد توســعه و احداث 

ساختمان در کالن شهرها به عهده دبیرخانه مجمع شهرداران کالن شهرها و 

با تأمین مالی شهرداری های عضو انجام خواهد شد.

تدوین آیین نامه اجرایی ایجاد پنجره واحد ساختمان به منظور مدیریت یكپارچه، 

هماهنگی و اداره امور اخذ مجوزهای تولید و عرضه مسكن )با استناد به تبصره 

۶ مــاده ۵۷ قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشــور( با 

مشاركت سایر دستگاه های مرتبط و تصویب آن در هیئت وزیران ظرف مدت ۶ 

ماه و عملیاتی كردن آن ظرف سه ماه )درمجموع ۹ ماه( انجام می شود.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

به نظر شما رشــد نامتعارف و ۳۰۰ درصدی قیمت در تابستان گذشته 
ناشــی از کــدام ضعف در بازار بود؟ ریشــه اصلی مشــکالت بازار مســکن در 

چیست؟ عرضه یا تقاضا؟
۳۰۰ درصد به نظرم خیلی واقعی نیست؛ ببینید ما چند جهش قیمتی در چند سال 

بعد از انقالب داشــتیم که اولینش در ســال ۶۸ بود و بعدها در سال ۸۶، سال ۹۲ و 

نهایتاً سال ۹۷ هم جهش قیمتی داشتیم که هر کدام از این ها هم فلسفه ای برای خود 

دارد. باید دقت داشت که ۴ مؤلفه اصلی بر قیمت مسکن اثرگذار است که عبارت اند 

از ارز، بــورس، قیمــت حامل های انــرژی و قیمت طال و باید دید ایــن مؤلفه ها در این 

سال های جهش قیمتی چگونه بر مسکن اثر داشته اند اما به هرحال این مؤلفه ها چهار 

بار سبب جهش های قیمتی در حوزه مسکن شده است.

ولی توجه به چند نکته هم در این میان قابل تأمل است چنانچه اگر دالر به یک باره در 

سال ۹۲ به ۳ هزار تومان رسیده است ولی اثر زیادی بر مسکن نداشته است، اکنون 

هم درســت است که قیمت در حوزه مسکن باال رفته است و تورم به حدی رسیده  که 

قدرت خرید مردم برای مسکن کاسته شده است اما مردم نسبت به اینکه اتفاقات در 

حــال گذار آگاه اند. ما هم آن قدر خوش بین هســتیم که پیش بینی می کنیم که در ۵ 

سال آینده وضع اقتصادی کشور به لحاظ شکوفایی و برنامه ریزی بسیار عالی خواهد 

شد لذا نباید به این اعداد و ارقام ۳۰۰ درصدی دامن زده شود.

بااین حال اتفاقاتی در حوزه مســکن روی داد و قیمت ها باال رفت اما اکنون قیمت در 

حال کاهش است تا به ثبات قیمتی برسد و بعد از ثبات قیمت هم شما متوجه خواهید 

شد که این جهش، ۳۰۰ درصدی نبوده است.

 اما در خصوص عرضه و تقاضا باید بگویم این دو از اصول بنیان گذار قیمت است. چرا 

قیمت طال به نســبت آهن گران اســت مگر هر دو فلز نیستند؟ قاعدتاً طال متقاضی 

زیادی دارد و مسلماً عرضه و تقاضا توازن دهنده قیمت ها هستند و اگر ما ساخت وساز 

را صنعتــی کنیم این مشــکل حل می شــود؛ در چین یک بیمارســتان ۱۰۰۰ تخت 

گفت وگو  با رئیس انجمن مشاوران امالک کشور 

 درآمد مالیات بر عایدی سرمایه 
باید صرف ساخت و ساز شود 

گفت و گو
ملیحه  زرین پور

مصطفی قلی خسروی، رئیس انجمن مشاوران امالک کشور جز نمایندگانی از بخش خصوصی بود که ابتدا با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در 
بخش مسکن مخالفت کرد اما بعد نظرش را تغییر و با این مالیات تنظیمی موافقت کرد. به گفته وی بی اطالعی مخالفان از ابعاد این مالیات ریشه 
اعتراضات و تصور گرانی مسکن با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است، به ویژه آن که به گفته خسروی این مالیات از مردم گرفته نمی شود بلکه 
از سوداگران و کسانی گرفته می شود که به دنبال سودهای آن چنانی در بازار مسکن هستند البته وی صریحًا معتقد است که افزایش ساخت وساز 
و عرضه مســکن می تواند جلوی رانت خواری و ســوداگری را بگیرد و درآمد مالیات بر عایدی ســرمایه بایستی صرف ساخت وساز جدید مسکن 
شود، در غیر صورت عرضه و تقاضای مسکن متعادل نخواهد شد و همچنان شاهد قیمت های سرسام آور مسکن خواهیم بود. به تعبیر وی یافتن 

خانه های خالی بدون افزایش ساخت وساز مسکن عبث است. در ادامه این گفت وگو  را بخوانید
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خوابــی را کــه فقط زمینــش از قبل صاف و آماده ســاخت شــده بــوده را عنوان 

کردنــد کــه ۱۰ روز دیگــر برای افتتــاح تحویــل می دهند! چرا ما ایــن صنعت و 

تکنولوژی را نداریم؟ و دنبالش نرفته ایم؟ چرا هنوز سنتی می سازیم؟

مسلم بدانید اگر ما هم سرعت ساخت وساز را زیاد کرده و بتوانیم آن قدر عرضه 

را باال ببریم که متقاضی نتواند رانتی در آن پیدا کند یا مالیات بر عایدات مسکن 

که کنترل کننده قیمت هاست را به درســتی اجرایی کنیم تا جلوی سوداگری و 

بــدون مولد پــول درآوردن  را بگیرد، موفق خواهیم شــد. چنانچه ۱۸۰ کشــور 

دنیا پیش ازاین این کار را کرده اند. آمریکا ۱۰۰ ســال پیش، انگلیس ۸۰ سال 

و نروژ هم ۶۰ ســال پیش مالیات بر عایدات مســکن را  شروع کردند و به نتیجه 

رسیده اند، ما هم موفق می شویم.

جنــاب خســروی! نقــش مالیات هــای تنظیمــی در بازار مســکن را 
چگونه ارزیابــی می کنید؟ عده ای معتقدند مالیات بر خانه های خالی در 
شــرایط رکــود به صالح بازار نیســت این نظر تــا چه اندازه قابل اســتناد 

است؟
اکنــون با تکنولــوژی و اپلیکیشــن های مخصوص به راحتی می تــوان خانه های 

خالــی را در ســطح کشــور رصد و آن هــا را پیــدا کرد اما بــه عقیده مــن این امر 

چاره ســاز نیســت بلکه چاره ســاز این اســت که همان طــور که گفتم ما ســرعت 

ساخت وســاز را بیشــتر کــرده و عرضــه را آن قــدر  بــاال ببریــم که مــردم بتوانند 

به راحتی جابجا شــوند و مشــکل کمبود خانه و افزایش قیمت های ناشــی از آن 

را نداشته باشند نه اینکه برای پیدا کردن خانه های خالی دنبال راهکار باشیم.

 خانه های خالی را نه در قبل از انقالب توانستند رصد کنند و نه حتی در دولت 

نهــم و دهم که تالش هایی هم برای آن کردند و گفتند ما می خواهیم خانه های 

خالی را رصد کنیم.

در آن زمــان هــم از روش هــا و راه های گوناگونــی اقدام کردند امــا نتیجه بخش 

نبــود؛ چنانچه گفتند از طریق قبض آب  و برق و کارکرد کنتور خانه ها در شــب 

آن ها را شناســایی می کنیم اما صاحب خانه ها هم راهکار خود را داشــتند مثاًل 

در خانه های خالی المپ های خانه را روشــن می گذاشــتند یا شیر آب  را در وان 

حمــام باز نگه می داشــتند  تا کنتورشــان کارکرد نشــان دهد، حتی کســانی را 

برای شناسایی رو در روی خانه های خالی مأمور کردند که آن هم نتیجه نداد.

بــه اعتقــاد بنــده دنبــال کــردن خانه هــای خالــی کار عبثــی اســت بلکــه باید 

راهکارهایــی بــرای افزایش عرضــه و کاهش تقاضــا برای خرید ایــن خانه های 

خالی داشــته باشیم که کسی که خانه هایی را به امید سوددهی می خرد و کنار 

می گذارد، ســود نکنــد، یعنی وقتی مشــاهده کرد تقاضایی برای آن ها نیســت 

و ســرمایه اش بیهــوده بــاد می خورد مجبور شــود یــا وارد صنعت اجاره شــود یا 

ســرمایه اش را تبدیل به احســن کند اما وقتی عرضه مســکن کم باشد من هم با 

پول و سرمایه ای که دارم خانه می خرم و بعد از مدتی دو برابر قیمت می فروشم.

مالیات بر عایدات مســکن هم همین  را می گوید که مثاًل اگر شما خانه ای امروز 

به قیمت ۱۰۰ تومان خریدید  و بعد از دو ماه ۱۵۰ تومان فروختید، ما از آن ۵۰ 

تومان ســود مالیات می گیرم و از طرفی می گوید کــه پول این مالیات بر عایدی 

مســکن  را به وزارت مســکن و شهرســازی می دهیم تا در حوزه ســاز و ســاخت 

مســکن و افزایــش عرضه صرف شــود. در ایــن مالیات بر عایدات مســکن حتی 

نکته جالبی عنوان شــده که حتی اگر شــما خانه ای که خریدی و به نام فرزندت 

زدی مالیاتــی از آن دریافت نمی کنیم حتی بــرای آن هایی که ضعیف المال هم 

هســتند مالیاتی در ایــن زمینه دریافت نمی کنیم. این قانون مالیات بر مســکن 

برای جلوگیری از دالل بازی و سوداگری هایی است که در حوزه مسکن و بدون 

تولید کسب سود می کنند.

جناب خســروی شــما هم در مصاحبه با یک خبرگــزاری گفتید که 
»قطعــًا مالیات بــر عایدی مســکن برای دهک هــای پایین جامعــه اجرا و 
اعمــال نمی شــود و این برنامه و طــرح تنها برای واحدهای مســکونی که 
بیــش از نیاز خریداری می شــود اعمال خواهد شــد« پس چــرا صداهای 
مخالفت از بســیاری از انبوه سازان و حتی وزارت مسکن و راه شهرسازی 

بلند شد؟ 
بلــه همان طــور کــه اشــاره کــردم ایــن مالیات هــا بــرای افــراد ضعیف المال و 

دهک های پایین جامعه اعمال نخواهد شــد و افرادی که بیش از نیاز و به منظور 

کسب ســود وارد خریدوفروش مسکن می شوند مشمول این مالیات ها خواهند 

بــود؛ قطعــًا آن هایــی که مخالــف این امر هســتند خیلی بــا اصل قانــون مذکور 

آشــنایی ندارند همان طور که بنده تا پیش از اینکه مجلس اطالعات و کتابی در 

این زمینه برایم نفرستاده بود تا مطالعه کنم خیلی با آن آشنا نبودم.  بااین حال 

گذشــته از تمام این مســائل  در هر طرح و برنامه ای اختالف نظرات زیاد اســت 

و باید دید کدام به حقیقت نزدیک تر اســت واال اختالف نظر زیاد اســت چنانچه 

یکــی  رنــگ لباس صورتی را می پســندد ولی دیگــری از آن اســتقبال نمی کند 

یــا خوشــش نمی آید و قاعدتًا انتقــاد بر هر طرح و برنامه ای وارد اســت حاال یا از 

جامعه انبوه سازان یا مسکن و شهرسازی و یا مشاوران امالک.

به عنوان رئیس انجمن مشاوران مسکن درجایی فرمودید »همواره 
بــا مالیــات بر عایدی مســکن مخالــف بــودم و معتقد بودم کــه این طرح 
قیمت مســکن را باال می برد، اما بعد از مطالعات اجمالی متوجه شدم که 
مــا داریــم اشــتباه می کنیم«. چه میــزان از افــراد تأثیرگذار بــازار چنین 

نگاهی را دارند؟
من زمانی تصور می کردم مالیات بر عایدات مســکن روی مســکن اثرگذار است 

و قیمت هــا را باالتــر می برد اما مجلس کتابــی برای من فرســتاد و این قضیه را 

برای من روشــن کرد که قرار اســت مالیات بر عایدی مســکن به چه شکل باشد 

و بــه چه نحــوی دریافت شــود و من هــم راه را عوض کردم؛ مگر می شــود گفت 

همه چیــز را یک نفــر می داند من اطالعاتم کم بود و می گفتــم با هر نوع مالیات 

بــر روی مســکن مخالفــم چراکــه تصور می کــردم ســبب گران تر شــدن قیمت 

مســکن می شــود اما بعد متوجه شــدم این مالیات تا چه انــدازه می تواند جلوی 

سوداگری ها و قیمت های بی ضابطه را بگیرد.

برخی به احتکار خانه یا مافیای مســکن معتقدند، آیا شما هم چنین 
چیزی را در معامالت و بازار مســکن مشــاهده کردیــد؟ بازیگران اصلی 
بازار مســکن چه کســانی هســتند، آیا واقعًا مافیایی در این زمینه وجود 

دارد که عرضه و تقاضا را به هم می زنند؟
بنده بیش از ۵۰ ســال است که کارم مشــاور امالک است و نزدیک به ۳۰ سال 

اســت که در اتحادیه هســتم اما تاکنون کلمه مافیای مســکن را متوجه نشده ام 

اصاًل معنای مافیا در حوزه مســکن چیست؟ نمی دانم! احتکار هم بی معناست 

خانه و مســکن که نخود و لوبیا نیست من ببرم در زیرزمین یا انبار مخفی کنم تا 

کســی متوجه نشــود و با کمبودش من ســود ببرم چرا که خانه و مســکن را همه 

می بینند این چه احتکاری است؟ خود وزارت خانه و تعزیرات هم می داند و این 

کلمه و واژه ها در مورد حوزه مسکن به کلی انحراف کننده است.

پس اینکه عنوان می شود عده ای سوداگر با خرید و نفروختن خانه 
به دنبال برهم زدن تعادل در  بازار مسکن هستند، چطور؟

ببینیــد مالیــات بر عایدات مســکن جلــوی همین ســوداگران را می گیــرد، بله 

می خرنــد و حتی صوری قولنامه ای می نویســند و بعد به دیگری می فروشــند و 

حتی بــه بنگاه هم نمی آیند چراکه بنگاه حق نوشــتن هیچ گونه قرارداد صوری 

را تحت هیچ شرایطی ندارد.

در ابتــدای گفت وگــو اندکــی در خصــوص آینــده بــازار و وضعیــت 
اقتصــادی گفتیــد اما در یــک جمع بندی پیش بینی شــما از آینــده بازار 

مسکن با توجه به شرایط فعلی چیست؟
ببینیــد ما شــایعات قبل عیــد و یک بعد عیــد و قبل انتخابات و بعــد انتخابات را 

داریم اما مردم نباید به این شــایعات توجه کنند و باید خودشــان بر این مبنا که 

خیلی از این حرف وحدیث ها ممکن اســت شــایعه باشــد، تصمیم بگیرند حتی 

می توانند با مشــاوره های درست از مشــاوران مسکن و اســتفاده بهینه از آن ها 

به نتیجه برســند نه اینکه از یکی دو تا بلکه در یک محله از چهار مشــاوره مسکن 

پرس وجو کنند و معدل گیری کنند این طوری قطعًا متوجه خواهند شد.

 بااین حــال قطعــًا تــا عیــد هیــچ اتفاقــی در حــوزه مســکن شــاهد نخواهیــم 

اندکــی  تــورم داریــم کــه می توانــد  یــک شــاخص  مــا  از عیــد  بعــد   امــا  بــود 

بانــک  توســط  کــه  هــم  تــورم  شــاخص  ایــن  امــا  بگــذارد  اثــر  بــازار  روی 

اســت. کــم  بســیار  مســکن  حــوزه  در  تأثیــرش  می شــود  اعــالم   مرکــزی 
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 حاکمیت و 
کسب و کارهای 
فضای مجازی

چگونه می توان 
سوداگران را از بازار 
مسکن حذف کرد؟

 فعالیت های سوداگرانه در بخش امالک

فعالیت های ســوداگرانه و غیرمولــد در بخش امالک، عالوه بر اینکه به 

عنــوان مانعی برای تولید عمل می کنند، پاســخگویی بــه نیاز مصرفی 

مردم در این بخش را مشــکل می ســازد و به دلیل ایجاد تقاضای کاذب 

و بیــش از نیــاز متعــارف، قیمت هــا را افزایــش می دهد. بررســی های 

کارشناسی نشان می دهد ریشــه افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن، 

جذابیت و ســهولت کســب ســود از آن اســت که موجب غلبه »تقاضای 

ســوداگرانه و ســرمایه ای« بــر »تقاضای مصرفی« می شــود. بر اســاس 

گزارش های مرکز آمار، طی ۱۰ ســال اخیر ۷۷ درصد معامالت انجام 

شده در بازار مســکن، به قصد سکونت نبوده و جزو تقاضای سرمایه ای 

به حســاب می آید. بدان معنــا که این حجم از تقاضــای موجود در بازار 

مســکن، صرفًا برای کسب ســود از محل خرید این دارایی حیاتی پدید 

آمده است.

وضعیت مسکن طی دهه های اخیر نیز نشان می دهد علی رغم پرداخت 

یارانه در این بخش و کاهش شــاخص تراکم خانوار در واحد مســکونی، 

به دلیل جوالن ســوداگران، از لحاظ دسترسی و نرخ مالکیت وضعیت 

مسکن بهبود نیافته است. 

بر اســاس اطالعات ارائه شده از ســوی وزارت راه و شهرسازی شاخص 

دسترســی به مسکن شهری )شــاخص توانایی خرید مسکن( برای یک 

واحــد با ذخیره تمام حقوق ســاالنه خانوار در ســال ۱۳۷۱، معادل ۶ 

ســال بوده اســت که این شاخص بر اســاس اطالعات به دســت آمده از 

صندوق بین المللی پول و سایت تحلیلی نامبیو در ابتدای سال ۲۰۱۹ 

میالدی در ایران به بیش از ۱۷ ســال افزایش یافته است. این در حالی 

است که بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۵ وزارت راه و شهرسازی، رقم 

مناسب برای این شاخص حداکثر ۵ سال است. شاخص درصد خانوار 

دارای مســکن  ملکی نیز با افزایش ســالیانه قیمت مسکن کاهش پیدا 

کرده اســت و اقشــار متوســط جامعه توانایی مالی خــود را برای خرید 

خانــه از دســت داده و باالجبار به ســمت اجاره نشــینی روی آورده اند. 

طبق سرشماری سال ۱۳۶۵ تقریبًا ۷۰ درصد از اقشار جامعه شهری 

دارای خانــه خــود مالکــی بوده اند؛ اما ایــن آمار در حــال حاضر به ۵۴ 

درصد کاهش یافته است.

۱

اهمیت مسئله تولید برای همه مردم و مسئوالن روشن و واضح است 
اما چرا تولید در کشــورمان رونــق ندارد؟ یکی از علــل اصلی رکود 
فعالیت های تولیدی در کشور، وجود موانع مختلف بر سر راه تولید 
اســت. عالوه بر ایــن، عامل دیگری نیــز وجود دارد کــه کمتر مورد 
توجــه قرار گرفتــه و آن وجــود »ارزش مازاد بــاال« در بازارهای رقیب 
و مــوازی تولیــد و فعالیت های غیرمولد اســت؛ به بیان دیگر، نه تنها 
تولید در کشور بسیار پرمخاطره و کم سود است، بلکه فعالیت های 

غیرتولیدی و غیرمولد نیز سود باالیی دارند.

گزارش
حسین عبداللهی

دوره نگهداریمعافیت های مهمحداکثر نرخ مالیاتینام کشور

۲۴ درصداسپانیا
۱- مسکن اصلی

۲- کلیه دارایی هایی که قبل از ۱۹۸۶ 
خریداری شده اند

حداقل ۳ سال برای معافیت خانه اصلی

بدون در نظر گرفتن دوره نگهداریمسکن اصلی۲۸ درصدانگلیس

حداکثر ۲۸ درصدآمریکا
معافیت مسکن اصلی تا سقف ۲۵۰

هزار دالر
دوره کوتاه مدت کمتر از یک سال

مسکن اصلی، یک بار در طول عمر۳۰ درصدمالزی
به صورت پلکانی در ۵ سال اول نرخ مالیات

کاهش می یابد

آلمان
به صورت پلکانی با توجه به 
حجم عایدی و حداکثر تا 

۵۴ درصد

۱- معافیت ساالنه

۲- مسکن اصلی

دارایی های غیرمنقول مانند مسکن بعد از ۱۰

سال معاف اند
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CGT ایران در آرزوی مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

آمار های مذکور به وضوح بحران مسکن و فاصله دستیابی مردم عادی را به این 

کاالی اساسی نشان می دهند. به عبارت بهتر می توان گفت ورود سوداگران به 

این بازار موجب شده، توزیع مسکن بین خانوار ها عادالنه نباشد و فردی هزاران 

مســکن خریداری کند؛ اما در مقابل خانواده ای چندین سال در آرزوی خانه دار 

شــدن بماند. کشــورهای جهان برای حــذف فعالیت های ســوداگرانه، کاهش 

نوسانات قیمتی، هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های تولیدی و رشد اشتغال 

از ابزار مالیات اســتفاده می نماینــد؛ در واقع مالیات عالوه بــر درآمدزایی، ابزار 

»تنظیم گری و سیاستگذاری« در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه، یکی 

از انواع پایه های مالیاتی است که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. این 

مالیات بر درصدی از عایدی ســرمایه )تفاوت بیــن قیمت خرید و قیمت فروش 

دارایی( که ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد نکرده باشد، وضع می شود.

در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان اجرا 

می شود و سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال در دنیا دارد. آمریکا، بریتانیا، برزیل، چین، 

فرانسه، اسپانیا، ژاپن، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از جمله کشورهای توسعه 

یافته، درحال توســعه و توسعه نیافته ای هســتند که این مالیات را مورداستفاده 

قراردادند.

کشورهای جهان برای تنظیم اقتصاد، تضعیف فعالیت های غیر مولد و هدایت 

سرمایه ها به سمت فعالیت های تولیدی، از ابزار مالیات استفاده می نمایند؛ در 

واقع مالیات عالوه بر درآمدزایی، ابزار »تنظیم گری و سیاست گذاری« در اقتصاد 

اســت. مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از انواع پایه های مالیاتی است که در این 

زمینه مورداستفاده قرار می گیرد و کارکرد دارد.

مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی شود، بلکه برافزایش ارزش 

دارایــی یا همان »عایدی دارایی« وضع می شــود. به طــور مثال اگر فردی ملکی 

را در ســال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در ســال بعد به 

قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش 

دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. در واقع عایدات 

ســرمایه ای مانند سایر درآمدهای اشــخاص از منابع مختلف اســت؛ از آنجا که 

نبایــد بین درآمد حاصل از ســرمایه گذاری در دارایی ها و درآمد حاصل از ســایر 

فعالیت ها، به ویژه فعالیت هایی که زحمتی برای آن کشیده نشده تفاوتی وجود 

داشته باشد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است.

۳ ۲
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران نیز به عنوان بخشی از اصالحیه 

قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسالمی 

مطرح شد؛ اما مورد تأیید قرار نگرفت.

مجدداً در ســال ۱۳۹۷ طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه 

امالک با عنوان طرح »الحاق یک ماده به قانون مالیات های مســتقیم و 

مقابله با ســوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن« توسط نمایندگان 

مجلس با بیش از ۱۰۰ امضاء ارائه گردید تا در صورت تصویب به عنوان 

ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق شود.

این طرح در کمیســیون اقتصادی مجلس بررســی و در آبان ماه ۱۳۹۷ 

با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به 

دلیــل وعده دولت جهت ارائه الیحــه ای جامع در آینده نزدیک، متوقف 

گردیــد. ایــن الیحه تاکنون ارائه نشــده و طــرح مذکور نیز کمــاکان در 

کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است.

وضــع مالیات بر عایدی ســرمایه در کشــور همانند تجربــه مثبت اغلب 

کشــورهای دنیــا، بهتریــن و ســریع ترین راه بــرای حــذف انگیزه هــا و 

تقاضاهــای ســوداگرانه اســت. این پایه مالیاتــی عالوه بــر اینکه درآمد 

مناسبی را برای دولت ایجاد می کند، می تواند تخصیص و هدایت بهینه 

منابع و کاهش نابرابری  درآمدی ناشــی از وجود دارایی را نیز به دنبال 

داشته باشد.

وضع هوشــمندانه و دقیــق مالیات و توجــه به نــرخ آن، تقاضای کاذب 

و ســوداگرانه موجــود در بازارهــای غیرمولد را حذف می کنــد و منابع 

نقدینگــی موجــود در این بازارها را به ســمت فعالیت هــای مولد مانند 

ساخت وســاز ســوق خواهد داد. این اتفاق موجب رونق بازار مســکن و 

رشد نرخ اشتغال به دلیل رابطه مستقیم این حوزه با سایر صنایع خواهد 

شد.

عــالوه بر این، با توجه بــه اینکه ملک اول هر فرد معــاف از پرداخت این 

مالیات اســت و همچنین تولیدکنندگان مسکن مشــمول این مالیات 

نیســتند، این مالیات تنها تقاضای سوداگرانه ناشی از معامالت مکرر و 

احتکار را هدف قرار می دهد. از این رو تأثیری بر هزینه تقاضای مصرفی 

)مردم عادی( و سرمایه ای مولد نخواهد داشت.

دوره نگهداریمعافیت های مهمحداکثر نرخ مالیاتینام کشور

بیش از ۴۰ درصد برای ژاپن
نگهداری کوتاه مدت دارایی

۱- معافیت مسکن اصلی تا سقف ۳۰ میلیون ین
۲- معافیت در صورت قرار گرفتن
مسکن در طرح های ملی و محلی

دوره های ۵ ساله و ۱۰ ساله نگهداری دارایی

حداکثر ۴۲ درصدفرانسه
۱- معافیت مسکن اصلی

۲- معافیت مسکن های ارزان
۳- معافیت برای سالمندان، معلولین و...

پلکانی برای اعمال تخفیف تا ۱۰ سال

به صورت پلکانی از ۶ درصد کره جنوبی
تا بیش از ۸۳ درصد

۳- معافیت مسکن اصلی با قیمت
کمتر از ۹۰۰ میلیون وون

۴- معافیت برای خانه دوم، در صورت
سرمایه گذاری و خرید خانه در روستا

معافیت پلکانی خانه دوم به بعد، انواع زمین و 
ساختمان، با توجه به دوره نگهداری

برای نگهداری دارایی زیر یک سال تا ۵۰ درصد، معافیت خانه اصلی برای هر خانوادهاز ۳۲.۵ درصد تا ۵۰ درصداسترالیا
بعد از آن طبق قوانین مالیات بر درآمد

هزینه های بهسازی لحاظ می شود۳۳ درصدایرلند
بدون در نظر گرفتن

دوره نگهداری دارایی
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مسکن 
پیشران اقتصاد

کره جنوبی چگونه مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می کند؟ ۴
بیــن دهه ۱۹۶۰ یعنــی همزمان با رشــد اقتصادی کره تــا اوایل دهه 

۱۹۹۰ زمانــی که پروژه ســاخت ۲ میلیون واحد مســکونی آغاز شــد، 

فعالیت های ســفته بازان و سوداگراِن مسکن همواره یکی از مشکالت 

اجتماعی مسکن بود. 

واکنــش دولت بــه این موضــوع ســه وجــه داشــت: اول قیمت گذاری 

مســکن، دوم کنتــرل در تخصیــص خانه های جدید و ســوم اســترداد 

سودهای سوداگراِن به جامعه.

قیمت گذاری مسکن  ▪
افزایش مســتمر قیمت مســکن باعث ایجاد شــکاف بین طبقه فقیر و 

غنی و نیز افزایش بار مســکن بــر دوش فقرا گردید. در واکنش به این 

اتفاق دولت کره در ســال ۱۹۹۷ ســقف قیمت برای خانه های نوساز 

اعمال نمود. 

از سال ۱۹۸۹ نیز قیمت مسکن به عنوان تابعی از هزینه های ساخت 

محاســبه شــد کــه در هر ســال قیمــت خرید زمیــن و ساخت وســاز با 

نرخ های متفاوت به هزینه ساخت وســاز استاندارد اضافه می گردید. 

این قانون گذاری با چند مشــکل مواجه بود. اول این که شــرایط بازار 

مســکن در هــر منطقه از کشــور را در نظر نمی گرفــت. دوم این که در 

مناطــق گران قیمت کیفیت ســاخت خانه ها کاهش یافت و ســوم نیز 

شــکاف بین قیمت بازار و قیمت تعیین شده باعث ایجاد فعالیت های 

سوداگرانه شد.

کنترل در تخصیص خانه های جدید  ▪
مقررات مربوط به تخصیص مســکن در سال ۱۹۷۷ به عنوان الزامات 

اجرایی تعیین گردید. این مقــررات متقاضیان را ملزم به رعایت موارد 

تدوین شــده در بانک مســکن کره می کــرد و اولویت باکســانی بود که 

برای بار اول صاحب خانه می شدند. 

در آیین نامــه مذکور مســکن نوســاز باید در ابتــدا بــه خانوارهای فاقد 

مســکن داده می شــد. ســپس خانــواده ای کــه مســکن دولتــی جدید 

تصاحب کرده اســت تا مــدت معینی مجاز به خرید خانــه دولتی نبود. 

خصوصی  بخــش  نیز تا ۵ ســال حق خرید ایــن خانه ها را متقاضیان 

نداشتند. 

همچنین به منظور جلوگیری از ســوداگری خریدار مسکن دولتی تا ۵ 

ســال نمی توانســت خانه خود را بفروشــد و اگر در این مدت این کار را 

انجام می داد باید مالیات حاصل از سود را به دولت برمی گرداند.

سوم استرداد سودهای سوداگراِن به جامعه  ▪
دولــت کره دو روش مالیات بر عایدی ســرمایه و سیســتم مناقصه فروش 

مسکن را به منظور استرداد ســودهای حاصل از سوداگری تصویب کرد. 

مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس قانون مالیات بر درآمد معرفی و به عنوان 

مالیات مقابله کننده با ســوداگری تصویب شــد و نقش بسزایی در تثبیت 

قیمت مســکن در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ داشــته اســت؛ یعنی دقیقًا 

زمانی که کمبود مسکن باعث رشد فعالیت های سوداگرانه شده بود. 

ایــن قانون به منظور معافیت مردم عادی، از خانوارهــای دارای یک واحد 

مســکونی در هنگام معامله مالیات بر سود فروش دریافت نمی کرد. البته 

این قانون مشــکلی نیز داشــت اینکه افراد با بیش از ۵ واحــد برای اجاره 

مالیات پرداخت نمی کردند اما کســانی که بیش از ۴ واحد ندارند، از این 

معافیت مالیاتی برخوردار نبودند که این کمی با عدالت فاصله داشت.

جمع بندی  ▪
از ســوی دیگر دولت کــره جنوبــی در مواجهه با معضــل کمبود عرضه 

مصرفی )حجم باالی خانه های خالی( از یکسو و رشد قیمت واحدهای 

مســکونی مورد نیاز تقاضای حاضر در بازار از ســوی دیگر، مجموعه ای 

از اقدامــات مالیاتــی را بــه کار گرفته کــه مهم ترین آن، اخــذ مالیات از 

لوکس سازی است. 

در ایــن کشــور، دولت موفق شــد تیــراژ ســاخت واحدهای مســکونی 

لوکــس و متــراژ بــزرگ را کاهــش دهــد و در مقابــل، ســازنده ها را بــه 

ساخت وســازهای با متراژ پایین تر تشــویق کنــد. در کــره، دولت ابتدا 

دست به راه اندازی سامانه  شفاف رصد معامالت و فعل وانفعاالت ملکی 

زد و بعد از آن، در بازار مســکن این کشور، مالیات های منصفانه مبنای 

تنظیم جریان عرضه قرار گرفت.

در ســال های اخیــر در کــره جنوبــی نیــز مالیــات بــر عایدی ســرمایه 

تــا بیــش از ۳۸ درصــد ســود دارایــی به صــورت پلکانــی اخــذ   از ۶ 

می شــود. بدین صــورت که اگــر خانــواده ای فقط یک ملک مســکونی 

داشــته باشد و قیمت آن ملک از آستانه در نظر گرفته شده برای امالک 

مســکونی گران قیمت بیشتر نباشــد و بیش از ۳ ســال آن را نگهداری 

کنــد، از پرداخــت مالیــات بر عایــدی ســرمایه معاف اســت. اگر 

قیمــت ملک مســکونی بیشــتر از آســتانه موردنظــر یعنی 

۹۰۰ میلیون وون باشد، به ازای بخش بیشتر باید 

مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت 

شود.
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تجربه انگلیس در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در انگلستان ۵
در انگلستان یکی از دالیل اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه که کشوری 

با ســابقه در اجرای این پایه مالیاتی اســت، رشد ســریع ارزش امالک پس از 

جنــگ جهانی دوم بــود. در آن مقطع ســوداگران امالک، خانه هــا را احتکار 

می کردند تا از عایدی سرمایه استفاده نمایند. در واکنش به این مسئله، جیمز 

کالجان رئیس مجلس انگلستان در ســال ۱۹۶۵ مالیات بر عایدی سرمایه 

را وارد قوانین این کشــور کــرد. در حال حاضر حداکثر نرخ مالیات بر عایدی 

ســرمایه در بریتانیا ۲۸ درصد است و خانه اصلی فرد معاف از مالیات است. 

مسکن اصلی، هر ۲ سال یک بار باید توسط مسئولین تأیید شود. البته مسکن 

نباید فقط برای کســب سود خریداری شده باشــد؛ برای اثبات این موضوع، 

مالک باید در ملک زندگی کند و حداقل یک سال مالک آن باشد.

در جریــان تصویب طرح مالیات بر عایدی ســرمایه مهم تریــن انتقادی که به 

طرح وارد می شــد تأثیر آن بر افزایش قیمت مسکن بود غافل از اینکه جامعه 

هدف ایــن نوع مالیــات تمامــی خریدوفروش کنندگان مســکن نیســتند و 

هدفش جلوگیری از داللی مســکن اســت نه خریدوفروش های مسکن بین 

خانواده های معمولی.  به عبارتی دیگر این قانون زمانی درست اجرا شده که 

بتوانــد بین معامالت معمولی یک جامعه و دالالن تمیز قائل شــود. در ادامه 

خواهیم دید که انگلستان چگونه با قائده ســازی و معافیت های خود دالالن 

دارایی را شناسایی و مشمول مالیات می کند.

سایت دولتی انگلســتان گام به گام پرداخت مالیات را برای مخاطب توضیح 

می دهد و برای در بیشتر به زبان بسیار عامیانه مثال می زند تا مؤدی مالیاتی 

کامالً مشرف به قوانین باشد و بتواند از حق خود دفاع کند.

برای درک مدل مالیات بر عایدی ســرمایه در انگلســتان همه چیــز را باید از 

تعریف مالیات بر عایدی سرمایه شروع کرد.

تعاریف انگلیسی از دارایی و انتقال مالکیت  ▪
مالیات بر عایدی سرمایه یعنی مالیاتی که به هنگام انتقال مالکیت یک دارایی 

از سود ناشی از افزایش ارزش دارایی مذکور گرفته می شود. در این تعریف دو 

کلمه وجود دارد که یک به یک را باید درســت معنا کرد: اوال دارایی چیســت؟ 

در پاسخ دولت انگلیس می گوید: اموال شخصی بیش از یک مقدار مشخص 

ارزش دارد به جز ماشین شخصی، خانه هایی که خانه اصلی نیست و برخی 

مدل های اوراق سهام.

دوما انتقال مالکیت یعنی چه؟ طبق گفته دولت انگلیس فروش دارایی، هدیه 

دادن، مبادلــه دارایی با چیز دیگــر و دریافت غرامت در قبال از دســت دادن 

دارایی )مانند پرداخت بیمه(.

الزم به ذکر است در مواردی که به دالیلی همچون هدیه دادن، ارث، قدیمی 

بودن دارایی و یا خرید زیر قیمت بازار، قیمت بازاری دارایی مشمول مالیات 

مشخص نباشد. فرمی توسط مؤدی مالیاتی پر شده و برای سازمان مربوطه 

ارسال می شود تا قیمت بازاری دارایی توسط دولت تعیین گردد.

معافیت های مالیاتی  ▪
معافیت های مالیاتی به خصوص در مالیات های تنظیمی با هدف شناسایی 

قشــر هدف از میــان تمامی مردم صــورت می گیرد. هدف اصلــی مالیات بر 

عایدی سرمایه جلوگیری از ورود منابع مالی در مسیر داللی و به تبع آن عدم 

احتکار و ثبات در بازار اســت. لذا معافیت ها باید بتواند قشــر دالل را از دیگر 

مردم شناســایی کند. در انگلیس این مهم به وسیله معافیت های زیر محقق 

می شــود: بعضی مدل های ســهام که دولت به دالیلی قصد حمایــت از آن را 

دارد: هدیه های دولت انگلستان و اوراق مشارکت، درآمد از راه شرط بندی و 

قرعه کشی، هدیه برای همسر یا شریک زندگی مدنی )البته تصور نکنید که 

می توان با هدیه دادن صوری دارایی به همســر از مالیات فرار کنید قواعدی 

نهاده شده تا با محاسبه زمان ازدواج، زمان طالق و زمان فروش دارایی ازدواج 

صوری را تشخیص دهد.(

هزینه های مربوط به آژانس امالک یا هزینه وکیل و هزینه بهبود ســاختمان 

برای مثال گسترش، تزئینات جز موارد معافیتی هستند. عالوه بر موارد فوق 

ساالنه سقفی از سود حاصل از فروش دارایی معاف از مالیات می شود که این 

ســقف برای اشخاص و تعاونی ها متفاوت است تا کمکی به تعاونی ها صورت 

گیرد.

عوامل مؤثر در مالیات انگلیسی  ▪
آنچه در میزان مالیات شــما تأثیرگذار اســت عبارت اســت از: اوالً در خانه ای 

که صاحب هســتید زندگی می کنید یا خیر؟ دوما همان یک خانه را دارید یا 

صاحب چند خانه هستید؟ سوما اگر صاحب چندین خانه هستید آیا در خانه 

موردنظر مدتی زندگی کردید یا خیر؟

در پایان ذکر این نکته ضروری اســت که این نوع مالیــات الزاماتی دارد که از 

مهم ترین آن حذف اسناد غیررسمی، برقراری سامانه جامع امالک و اراضی 

کشور و دسترسی به اطالعات حساب های بانکی است.

با اســتفاده از ســه مؤلفه فوق می توانید میزان مالیات خــود در انگلیس را از 

نمودار زیر به دست آورید:

CGT در انگلستان

دور از خانه

مشمول مالیات هستید مگر

خانه دوم به بعد

اگر  مدتی در خانه 
زندگی کرده است

معاف از مالیات در صورت اینکه خانه اصلی باشد

۱۸ ماه منتهی به فروش معاف هستید
۱۲ ماه اول خانه در صورت بازسازی و... معاف هستید

۳ سال معافیت
۴ سال معافیت در صورت کار در انگلیس اما دور از خانه 

تمام سال های دور از انگلیس معاف هستید

اگر تنها یک خانه داشته باشید و جای دیگر مستأجر باشید

ساکن خانه
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مسکن 
پیشران اقتصاد

افزایش چهار برابری خانه های خالی طی ده سال  ▪
بر اساس سرشماری مرکز آمار، خانه های خالی در کشور طی ۱۰ سال بیش از چهار 

برابر شــده و از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ 

افزایش یافته است؛ بنابراین می توان گفت نرخ خانه های خالی یا همان نسبت تعداد 

خانه های خالی به تعداد واحدهای مســکونی کشــور طی این مدت از ۴.۲ درصد به 

۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.

در این بین، بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در استان های تهران، اصفهان و 

خراسان رضوی به ترتیب با بیش از ۴۹۰، ۲۴۲ و ۱۹۵ هزار واحد گزارش شده است.

احتکار خانه چگونه اتفاق می افتد؟  ▪
در موضــوع خانه هــای خالی باید گفت، ســازندگان مســکن برای فــروش واحد های 

مسکونی تکمیل شده و خریداران مسکن نیز برای جستجوی خانه مورد نیاز خود نیاز 

بــه دوره زمانی معینی دارند؛ امــا در صورتی که این زمان از حد نرمال خود عبور کند؛ 

بدین معناست که برخی افراد عمداً دست به احتکار زده و در انتظار سود های نامتعارف 

هستند.

در واقــع وجــود خانه های خالی در زمانی مشــخص و بــه میزان نرخ طبیعــی )۳ تا ۵ 

درصد(، امری ذاتی برای تعادل در بازار مســکن است؛ اما آن چیزی که تعادل بازار را 

برهم می زند؛ فاصله قابل توجه تعداد خانه های خالی نسبت به نرخ طبیعی آن یعنی 

۷درصد موجود است.

تجربه جهان در مواجه با خانه های خالی  ▪
مسئله خانه های خالی تنها مختص به ایران نیست و در برخی از کشورها این معضل 

وجود دارد. دولت های مختلف برای حل آن، راهکارهای متعددی به کار گرفته اند که 

یکی از آن ها دریافت مالیات از خانه های خالی است.

به عنوان نمونه ونکوور کانادا با تصویب مالیات بر خانه هایی که بیش از ۶ ماه از ســال 

خالی هســتند، طی ســال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تعداد امالک خالی شــهر را ۱۵ درصد 

کاهش داد. دولت ایالت بریتیش کلمبیا کانادا نیز اخذ مالیات بر سوداگری و مالیات بر 

خانه های خالی را با سه هدف حذف سوداگران مسکن، عرضه خانه های خالی به بازار 

و افزایش درآمد مالیاتی و صرف آن برای ساخت خانه های ارزان قیمت در دستور کار 

خود قرار داد. میزان مالیات برای شهروندان بریتیش کلمبیا ۰.۵ درصد و برای سایر 

شــهروندان ۱ درصد از ارزش ملک تعیین شده و خریداران خارجی و خانوارهایی که 

یکی از اعضای آن با کار در خارج از کشــور کل هزینه های خانوار را پرداخت می کند، 

باید ۲ درصد ارزش ملک را بپردازند.

در این ایالت خانه های بدون استفاده طی ۶ ماه یا بیشتر، خالی محسوب می شود و فرد 

در اظهارنامه خود این مورد را ذکر می کند. برای اینکه افراد عمداً اطالعات نادرست 

وارد نکنند، امالک مشکوک و مناطقی با درصد باالی خانه خالی به صورت تصادفی 

چک می شود و در صورت اثبات اطالعات نادرست، افراد با جریمه های سنگینی روبرو 

خواهند شد.

در نمونــه دیگر دولت ویکتوریا اســترالیا نیز در مــارس ۲۰۱۷ قانــون اخذ مالیات بر 

خانه های خالی را تصویب کرد. مطابق این قانون در صورتی که بیش از ۶ ماه خانه ای 

خالی باشد، صاحبان ملک موظف اند ۱ درصد از ارزش آن را به عنوان مالیات بپردازند. 

بررسی کارشناسان دانشگاه کوئینزلند نشــان داد، در مدت اخذ مالیات از خانه های 

خالی عرضه واحدها بیشتر و قیمت مسکن کاهش یافته است.

مثال های مشابه دیگری نیز در کشور های آمریکا، چین، اسپانیا، بریتانیا، فرانسه و ... 

وجود دارد که با اخذ این نوع مالیات عالوه بر کنترل بازار ســوداگری مســکن، زمینه 

کاهش قیمت و رشد ساخت وساز را فراهم کرده اند.

ایران به دنبال مدیریت خانه های بدون سکنه  ▪
قانون مالیات بر خانه های خالی در ایران نیز توســط مجلس شورای اسالمی در سال 

۱۳۹۴ در قالب اصالح قانون مالیات های مســتقیم تصویب شــد. طبــق این قانون، 

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد 

ســامانه ملی امالک و اسکان )موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون( به عنوان 

واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره خواهند 

شد.

هرچند مبلغ مالیاِت خانه های خالی در قانون مذکور پایین در نظر گرفته شده است و 

باید در تکمیل این قانون افزایش یابد؛ اما تاکنون نیز زیان های مالی بسیاری ناشی از 

عدم اجرای قانون فعلی متحمل کشور شده است.

بر اساس بررسی کارشناســان، اجرای این قانون می توانست نرخ خانه های خالی در 

بــازار را به حدود ۴ درصد کاهش دهد که این امر به عرضه بیش از ۱.۵ میلیون واحد 

مسکونی در سراسر کشور منجر می شد.

این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق می افتاد که افزایش عرضه مســکن اجاره ای را در پی 

داشــت، یا آنکه افزایش عرضه در بازار مســکن ملکی را به دنبال داشت که به کاهش 

سهم تقاضا در بازار اجاره منجر می گردید.

ارزش اقتصادی خانه های خالی چه قدر است؟  ▪
عالوه بر این، وجود ۲.۶ میلیون خانه خالی با احتساب میانگین قیمتی ۴۰۰ میلیون 

تومــان، بخش مهمی از ارزش اقتصادی به میــزان ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را راکد 

کرده و به همین دلیل افت تحرکات کسب و کار )با توجه به رابطه بیش از ۱۰۰ صنعت 

با مسکن( در این حوزه رخ داده است.

مضاف بر این، دولت می تواند از منابع حاصل از این اقدام برای کمک به تأمین مسکن 

اقشار کم درآمد استفاده کند. به این صورت که بخشی از درآمد حاصل از این مالیات را 

برای اختصاص زمین ارزان یا تسهیالت به سازندگان اختصاص دهد تا با تولید و عرضه 

بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانوار ها، قیمت واحدهای مسکونی کاهش یابد و زوجین 

و خانه  اولی ها به  راحتی بتوانند برای خود سرپناه تهیه کنند.

بنابراین کنترل خانه های خالی از ســکنه در سراســر کشور ســهم بسزایی در کاهش 

قیمت مســکن، اجاره بها، کاهش فاصله عرضه و تقاضا و رونق ساخت وساز و افزایش 

اشتغال در این بازار خواهد داشت. از این رو انتظار می رود دستگاه های مسئول هرچه 

سریع تر به این موضوع ورود کرده و قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرایی کنند.

در سال های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. 
یکی از دالیل اصلی این مسئله، عدم عرضه مناسب مسکن است. گروهی از افراد و نهادها، سرمایه های کالن خود را با قصد سوداگری وارد بازار 

مسکن کرده  و با خرید تعداد باالیی خانه و عدم فروش یا اجاره آن، باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شده اند.
فعالیت سوداگران موجب شده تا اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک خانه جهت مصرف خود باشند و به همین دلیل، سوداگران 

بدون تحمل هیچ ریسکی روز به روز ثروتمندتر شده و در مقابل آن، عموم مردم از تهیه سرپناه متناسب با نیاز خود دورتر  شوند.

گزارش
حسین عبداللهی

احتکار مسکن و قفل شدن هزار هزار میلیارد تومان ثروت
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سامانه ملی امالک و اسکان کشور چیست؟

طرح شش ماهه ای که بعد از چهار سال هنوز اجرا نشده است

نبود اطالعات دقیق و جامع و همچنین تفاوت آماری در بخش امالک و مستغالت، موجب آشفتگی و تصمیم گیری نادرست مسئولین و کارشناسان در خصوص 
وضعیت بازار مســکن شــده اســت. به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطالعاتی از امالک کشور در تیرماه ســال ۱۳۹۴ قانون »راه اندازی سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور« تصویب شد. طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم، وزارت راه  و  شهرسازی فرصتی ۶  ماهه برای ایجاد این سامانه داشت؛ اما تاکنون پس از 

گذشت بیش از ۴ سال و با وجود تصریح قانون و وعده های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، سامانه امالک هنوز راه اندازی نشده است.

بررسی تجارب کشورهای خارجی نیز نشان می دهد شفافیت در بازار 

امالک از اولویت های اصلی این کشــور ها برای کنترل و ساماندهی 

بــازار مســکن بوده اســت. به عنــوان نمونــه در بریتانیا شناســایی و 

ســاماندهی خانه هــای خالــی بــا اســتفاده از ابزارهــای اطالعاتی 

همچون »سیســتم اطالعاتــی جغرافیایی gis« و »فروشــگاه آنالین« 

انجام می شود. سیستم اطالعاتی gis در واقع سیستم نقشه برداری 

دولت های محلی انگلستان از خانه های خالی است؛ این ابزار نقاط 

حســاس را در مناطقــی که خانه هــای خالــی در آن واقع شــده اند، 

شناسایی و معرفی می کند. عالوه بر این، شرکت های فروشگاه های 

آنالین نیز اطالعات مربوط به امالک را به سازمان مسکن و مقامات 

محلی عرضه می کنند. در واقع این فروشگاه ها نوعی مرکز اطالعات 

عمومی هستند که با دریافت حق الزحمه اطالعات مربوط به امالک 

مسکونی را به مالکان و مسئولین ارائه می دهند.

در دانمــارک نیــز ثبــت دیجیتالــی اطالعــات برای تأمیــن مالکیت 

حقوقی الزم اســت. در این کشور تمام داده های قبلی که دیجیتالی 

نبــوده، بــرای ایجاد یک پایــگاه داده کامل از امالک، در ســایت وارد 

 )www.tinglysningen.dk( می شــوند. اســتفاده از پایــگاه داده

بــه صورت آنالیــن، اطالعات اصلــی برای یک ملک خاص را نشــان 

می دهــد؛ بنابراین با وارد کردن آدرس، نــوع مالکیت، ارزش ملک و 

زمین، شناسه طراحی، جزئیات وام و سایر اطالعات در اختیار افراد 

و مسئولین قرار داده می شود.

اطالعات امالک ســپس به وب ســایت آژانــِس داده زمین دانمارک 

)www.sdfekort.dk( کــه در آن نقشــه ها شناســایی می شــوند، 

انتقــال می یابد. عالوه بــر این، دانمارک دارای یک ســرور اطالعات 

عمومــی )www.ois.dk( اســت کــه توســط اداره گمــرک و اداره 

مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایــن ســرور، داده های امالک شــامل نقشــه ها، اطالعات نقشــه ها، 

گزارش وضعیت ملک و غیره را از تمام سیستم های ثبت جمع آوری 

می کنــد. گرچه در این ســامانه، به منظور رعایــت امنیت اطالعات، 

بــدون ورود به سیســتم تنهــا اطالعات محــدودی در دســترس قرار 

می گیرد.کشــور هلنــد به منظور دســتیابی بــه اطالعــات امالک از 

سیستم یارانه انرژی بر اساس کد ملی یکتا برای هر فرد ساکن در هر 

خانه استفاده می کند. بدین صورت که اگر خانواری قصد استفاده از 

یارانه انرژی را داشــته باشد باید محل ســکونت خود را در سامانه ای 

وارد کنــد و در صورت انتقال به خانه ای دیگر این کد را بروز رســانی 

خواهد کرد. در این صورت اطالعات نادرست و یا داشتن بیش از یک 

خانه موجب عدم بهره مندی از یارانه انرژی خواهد بود.

در کشور آمریکا و کانادا نیز مالکان واحدهای مسکونی خالی موظف 

به ارائه اطالعات خود و امالکشان در سامانه ای هستند که به همین 

منظور راه اندازی شده است. عدم معرفی واحدهای مسکونی خالی 

از ســکنه به این ســامانه، با برخورد و مجازات ســنگین برای مالکان 

همراه خواهد شد. البته کشور آمریکا از سیستم کاداستر )سیستم حد 

نگار مناطق جغرافیایی( برای ایجاد بانک اطالعاتی جامع از امالک و 

مستغالت خود استفاده می کند.

ســامانه ملی امــالک با ایجاد بانــک اطالعاتی جامــع از تعداد و نــوع امالک، هویــت مالکان، 

مهاجرت ها، عرضه و تقاضا در مناطق مختلف موجب شفافیت و تجمیع اطالعات امالک کشور 

می شود.در واقع با راه اندازی این سامانه، امکان فروش یک ملک به صورت همزمان به چند نفر 

تا حد بســیار زیادی از بین خواهد رفت؛ زیرا این ســامانه قابلیت مسدود کردن کد پستی ملک 

در هنگام معامله را دارد.

عالوه بر این، ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور می تواند در کنار سایر بانک های اطالعاتی 

برای شناسایی اقشار آسیب پذیر، به ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد؛ چراکه اطالعات 

کامل محل سکونت، ویژگی های آن و نوع مالکیت را مشخص می کند.

بنابراین ســامانه امالک در کنار کمک به دستگاه های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی 

برای شناســایی جامعه هدف، بخشــی از کاغذ بازی های فعلی در سیاســت گذاری های حوزه 

تأمین مسکن را نیز برطرف خواهد کرد.

همچنین باید به این نکته اشــاره کرد که بانک ها از دیگر بهره برداران این ســامانه هســتند؛ با 

راه انــدازی این ســامانه بانک هــا از وضعیت جاری امالک اطالع کســب می کننــد که در نحوه 

تخصیص منابع بانک ، با توجه به تقاضا تأثیرگذار است. در واقع با شناسایی سازنده ها و فعاالن 

بخش ساخت وســاز، بانک ها و ارگان های ذی ربط می توانند از توان ســاخت واحدها در ســال 

برای مناطق مختلف و میزان تقاضای واقعی برای تخصیص وام خرید برآورد داشته باشند.

مزیت مهم دیگری که راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور دارد، شناسایی خانه های 

خالی است. سامانه ملی امالک و اسکان کشور به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های 

خالی در قانون تعریف شده است و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست. 

در واقع عدم راه اندازی این سامانه اخذ مالیات بر خانه های خالی را به بهانه ناتوانی شناسایی 

خانه های خالی به تعویق انداخته اســت. لذا این تعلــل، تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده 

است.

از دیگر ظرفیت های ســامانه ملی امالک و اسکان کشور، ایجاد شفافیت در معامالت و کنترل 

پولشویی در انتقال امالک است. بازار امالک و مستغالت محل مناسبی برای اختفا منشأ پول 

اســت؛ زیرا انجــام معامله بدون اطالع حاکمیــت و پنهان کردِن مالکیت یک ملک، کار بســیار 

آسانی است؛ این فرایند در مقایسه با روش های پولشویی دیگر پیچیدگی کمتری دارد.

به عنوان نمونه بار ها شنیده شده که اشخاصی، ملکی را خریداری می کنند و آن را به نام یکی 

از اعضای خانواده یا بستگان می زنند. استفاده از شخصی دیگر، باعث شده پول شویان از اتهام 

دور شوند، مالكیت آن ها پنهان شود و به تبع این اتفاقات تالش مقامات قضایی برای بیشترین 

سهم در انجام  تجارت  الکترونیکی  از نوع تـجارت الکترونیک بنگاه و مشتری را خرده فروشی تشکیل 

می دهد.  توقیف اموال را با پیچیدگی روبرو می ســازد. این شــیوه دقیقــًا در خریدوفروش های 

مکرر برای پیچیدگی در شناسایی مجرم استفاده می شود.

تجمیع و شفافیت اطالعات اسکان

شناسایی اقشار آسیب پذیر

هدایت اعتبارات بانکی با سامانه امالک

 شناسایی خانه های خالی

 شفافیت در معامالت

۱۶ تجربه های جهانی

۳

۴

۵
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مسکن 
پیشران اقتصاد

 گفت وگو  با میثم دهقان، کارشناس مالی حوزه مسکن 
درباره فواید و نواقص قانون مالیات برعایدی سرمایه

 کدام ایرادات قانون،
 مبارزه با سوداگری را 

بی اثر می کند 

قانون مصوب سال ۱۳۹۴ برای اخذ مالیات از خانه های خالی مطابق 
نظر کارشناسان و آسیب شناسی توســط وزارت اقتصاد، اشکاالت 
اساســی دارد که برآیند آن ها جلوی مؤثر بودن این اهرم مالیاتی را 
گرفته است. در همین راستا در گفت وگو یی با میثم دهقان، کارشناس 
اقتصادی و مســائل حــوزه مالیات این موضوع را بررســی کرده ایم. 
این کارشــناس اقتصادی و مســائل حوزه مالیات معتقد اســت، در 
شــرایط فعلی اجــرای قانــون مالیات بــر خانه های خالی بــه عنوان 
اولیــن مالیــات تنظیمــی موجــود در بــازار مســکن، گام بزرگی در 
خارج کردن ســوداگران از بازار مســکن تلقی می شــود اما ایرادات 
اساسی همانند تعریف نامشخص از خانه خالی، نرخ مالیات یا شیوه 
پلکانــی و بازه زمانی قانون باعث می شــود که ایــن قانون اثرگذاری 
الزم را نداشــته باشد. عالوه بر این وی در بخشی دیگر از گفت وگو  
معتقد اســت کــه اختصــاص بخشــی از اعتباراتی که برای توســعه 
روستا داده می شــود  به مسکن روستایی ،  با توجه به اشتغال زایی 
فــراوان بخش مســکن، کمــک فراوانی به رشــد اقتصادی روســتا و 
کشــور خواهــد کــرد، دهقــان تاکید می کنــد که تجربــه طرح های 
مشــابه گذشــته نشــان داده اســت که اگر اعتبارات صرف صنایع 
تبدیلی و گردشــگری شــود، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های 
آن ها، انحرافاتی  در مســیر تزریق سرمایه ایجاد خواهد شد بخش 
دیگری از گفت وگو ی ما با میثم دهقان بنابر مطالعات وی در حوزه 
طرح های اشــتغالزایی مسکن، به موضوع مسکن اشتغال محور در 
روستاها پرداخته است. مشروح این گفت وگو  را در ادامه بخوانید.

بازار مسکن را طی ۶سال گذشته تا کنون چگونه ارزیابی می کنید 
و پیش بینی شما از آینده این بازار چیست؟

ســال ۹۷ شــاهد جهش قیمت نجومی در بازار مســکن بودیم که متاسفانه این 

جهش در ابتدای سال ۹۸ تکرار شد و شرایط را برای صاحب خانه کردن مردم 

دشــوار ســاخت. مطابق آمار ارائه شــده از ســوی مرکز آمار، قیمــت ۱مترمربع 

واحد مسکونی در شهرتهران نسبت به سال ۱۳۹۲ تا کنون با افزایش نجومی 

۲۲۸درصــدی روبرو شــده و به ۱۳/۱۸میلیون تومان رســیده اســت. این در 

حالیســت که متوســط درآمد ماهانــه یک خانوار شــهری تنها ۷۷درصد رشــد 

داشــته و در حال حاضر  ۳میلیون و ۶۱۶هزارتومان اســت. تورم صورت گرفته 

در بخش مســکن به واســطه قدرت خریــد مردم در اصل به پدیــده رکود تورمی 

تبدیــل شــده بود. در حــال حاضر نیز حباب قیمــت ایجاد شــده در حال خالی 

شــدن است و در بعضی نقاط شهرتهران و سایر نقاط کشور، شاهد کاهش ۱۵ 

تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن بوده ایم. در حقیقت بازار مسکن در شرایط فعلی 

دوران رکود همراه با کاهش قیمت را پشــت سر می گذارد. مسکن در حالی به 

محل ترس خانواده ها و زوج های جوان تبدیل شده که تجربه مسکن مهر نشان 

داد،  این بخش به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور، قادر است، به عنوان یک 

لوکوموتیو اقتصادی، عالوه تامین یکی از نیازهای اصلی مردم، حتی در شرایط 

تحریمی، سایر بخش های اقتصادی را به حرکت درآورد. 

همانگونه که مستحضر هســتید، قانون مالیات بر خانه های خالی 
در ســال ۹۴ به تصویب مجلس شــورای اسالمی رســیده است. به طور 

کلی چه ایرادات اساسی به این قانون وارد است؟
تصویــب قانون مالیات بــر خانه های خالی بــه عنوان اولین مالیــات تنظیمی 

موجود در بازار مســکن، گام بزرگی در خارج کردن سوداگران از بازار مسکن 

تلقی می شــود. با این وجود ایرادات اساسی بسیاری به این قانون وارد است. 

به عنوان مثال متن نوشــته شده قانون مالیات بر خانه های خالی دقیق نبوده 

و تعریف خانه خالی به وضوح مشــخص نبوده و مشخص واحد مسکونی خالی 

بــه چــه ملکی اطــالق می شــود. از طرفی نــرخ درنظر گرفته شــده بــرای این 

قانون نرخ موثر محســوب نمی شود.  اهمیت ایرادات وارد شده به نرخ پایین و 

پلکانی مصوب شــده در این قانون در ارتباط با تاثیرگذاری اســت. در حقیقت 

در شــرایطی که نرخ مالیات بر خانه های خالی در عرضه واحدهای مســکونی 

گفت و گو
محمد نجف آبادی
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به بازار موفق نباشــد، مقدمــات افزایش قیمت مســکن را فراهم خواهد کرد. 

زیرا ســوداگر در هنگام فروش این مالیات را بر تقاضای موثر تحمیل می کند. 

همچنیــن پلکانــی بــودن نــرخ مالیــات برخانه هــای خالــی منجرمی شــود، 

واحدهای مســکونی به بازار عرضه نشــود. زیرا در سال اول مالیاتی از احتکار 

کننده مسکن دریافت نمی شود؛ در سال دوم نیز تنها نیمی از مالیات بر اجاره 

اخذ می شود. یعنی اگر مالکی بخواهد واحد مسکونی خود را اجاره دهد و آن 

را بــه بــازار عرضه کند، باید دو برابــر محتکر واحد مســکونی مالیات بپردازد. 

در حقیقــت نرخ موثر را می توان ۳برابــر مالیات بر اجاره یا ۱درصد ارزش روز 

واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن شیوۀ پلکانی تلقی کرد.

یکی دیگــر از ایرادات وارده به قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب ســال 

۹۴، زمان باالی مجاز برای عرضه نکردن واحد مسکونی نیست. این زمان در 

حال حاضر ۱سال تعیین شده که موثر نیست و می بایست به ۶ماه تقلیل یابد.

الیحــه مالیــات بــر خانه های خالــی، اخذ ایــن مالیات را مســتلزم 
شناســایی واحدهــای خالی کرده اســت. الزامــی که تاکنــون منجر به 
معطل ماندن این الیحه شــده اســت. به نظر شــما دالیل ناتوانی وزارت 

راه و شهرسازی در شناسایی واحدهای چیست؟
قانــون اخذ مالیات بر خانه های خالی، دولت را مکلف به راه اندازی ســامانه ملی 

اســکان و امالک کرد و شناسایی واحدهای مسکونی خالی بر عهده این سامانه 

بود. یکی از اصلی ترین دالیل تاخیر در راه اندازی ســامانه ملی اسکان و امالک، 

رویکرد دولت در این ســامانه اســت. در حقیقت این ســامانه می بایست از طریق 

مکانیزم های طراحی شــده نســبت به شناســایی واحدهای خالی اقدام کند، از 

طرفی همانگونه که مکانیزم های طراحی شده نظیر، مصرف خدماتی نظیر آب، 

برق و ... بســیار گســترده هســتند، راه های دور زدن این مکانیزم ها هم متفاوت 

خواهد بود. در حقیقت برای شناســایی واحدهای مسکونی خالی نیازمند تغییر 

نگرش و رویکرد در سامانه ملی اسکان و امالک خواهیم بود. یکی از رویکردهای 

موفق موجود در این حوزه، اســتفاده از شــیوۀ خود اظهاری مردم اســت. در این 

نگرش، ســامانه ملی اســکان و امالک، فرض را بر خالی بودن تمامی واحدهای 

مسکونی موجود در کشور می گذارد. حال مالکین واحدهای مسکونی از طریق 

مکانیزم های خاصی نســبت به خوداظهاری اقدام نموده و آن ها می بایست ثابت 

کنند که واحد مسکونی تحت مالکیت آن ها خالی نیست. البته استفاده از تطبیق 

کد ملی سرپرست خانوار و کد ملی نیز می توان کدپستی های فاقد کد ملی را به 

عنوان خانه خالی تلقی نمود. با اســتفاده از این رویکردها، واحدهای مســکونی 

خالی به راحتی شناســایی شده و در اســرع وقت امکان اخذ مالیات بر خانه های 

خالی مهیا خواهد شــد. طبیعی اســت که در مســیر اخذ مالیات های تنظیمی، 

مکانیزم های موجود با توجه به امکاناتی که تکنولوژی های مختلف در اختیار ما 

قرار می دهد، باید به روز شود.

بــا توجه بــه مطالعات شــما در زمینه مســکن 
روســتایی به این ســوال هــم بپردازیم که مســکن 
چگونه می تواند اشــتغال روســتایی ایجاد کند؟ آیا 
شــبهه هایی همانند نبود اشــتغال در روستا باعث 
می شــود کــه حتــی بــا ســاخت مســکن هم شــغل 

پایداری ایجاد نشود، درست است؟
طبق قانون اساســی، دولت موظف به ســاخت مســکن 

متناســب بــا نیاز مردم کشــور اســت. بــا توجه بــه اینکه 

بخــش مســکن، پیشــران و محــرک اقتصــادی اســت، 

رونــق آن قطعــًا ضمن ایجــاد اشــتغال فــراوان منجر به 

خروج اقتصاد کشــور از رکود فعلــی حاکم بر آن خواهد 

شــد. اگر بــه هم زمانی رشــد منفی ســاخت مســکن در 

چند ســال گذشــته با افزایش نرخ بیکاری و رشد پایین 

اقتصادی کشــور، توجه کنیم، ساخت مســکن منجر به 

ایجاد اشتغال و درنهایت رشد باالی اقتصادی در کشور 

خواهد شد.

طبق برنامه ششــم توســعه کشــور، بنیاد مسکن موظف 

به ساخت ســاالنه ۲۰۰هزار مسکن روستایی در کشور 

اســت، ســاخت ۲۰۰هزار واحد مســکن روســتایی در کشــور کافی نیســت، 

چراکه، اگر با هدف گذاری ســاالنه ۲۰۰هزار مســکن روستایی حرکت کنیم 

کــه مطمئنــًا این طور هــم نخواهد شــد و تعداد کمتری ســاخته خواهد شــد، 

حداقل ۱۶ سال زمان می برد.

آمارهای ارائه شــده توسط بنیاد مســکن انقالب اسالمی مبنی بر اینکه در سه 

ســال گذشــته به طور میانگین ســاالنه ۱۰۰هزار مسکن روســتایی در کشور 

ساخته شــده است،  را اگر بررســی کنیم، آمارهای ارائه شده برای این موضوع 

شــفاف نیســت. چراکه، معیار و شــاخص ارزیابی ساخت مســکن روستای در 

هرســال شروع ســاخت آن در همان ســال و صدور دفترچه اقساط و پرداخت 

اقساط وام ساخت مسکن است.

در حال حاضر، اشــتغال، مســکن و ازدواج جوانان مهم ترین مشــکالت کشور 

هســتند که با توجه به محدود بودن منابع مالی دولــت، باید برنامه ریزی های 

اقتصــادی به نحوی باشــند که اثرات مثبتی در هر ســه بخش داشــته باشــد. 

مســکن با توجه به اینکه دومین صنعت اشتغال زا است، تنها بخشی از اقتصاد 

اســت که رونق آن می تواند تا حدودی مشکالت سه گانه فوق را  هم در شهر ها 

و هم در روســتاها مرتفع کند. دراین بین در شــرایط فعلی روستاها در اولویت 

هســتند، زیــرا در محیط های شــهری، تراکم بــاال و خانه های خالــی فراوان، 

بهبود اقتصاد از ناحیه مســکن شهری را دشوار کرده است. اما در محیط های 

روســتایی بــه دلیل شــرایط حاکــم بر آن مســکن هم فضــای زیســت را بهبود 

می بخشد و هم کمترین انحراف را دارد.

دولــت آذرماه ســال ۹۵ الیحه برداشــت ۱٫۵ میلیارد دالر از صندوق توســعه 

ملی برای اشــتغال روســتاییان را -که به نوعی منابع مالی محسوب می شد- 

بــرای ایجاد اشــتغال در نواحی روســتایی به مجلس شــورای اســالمی تقدیم 

کرد، همان جــا تصریح کردیم که اختصاص بخشــی از اعتبارات این الیحه به 

مســکن روستایی با توجه به اشتغال زایی فراوان بخش مسکن، کمک فراوانی 

به رشد اقتصادی روستا و کشور خواهد کرد.

تجربه طرح های مشــابه گذشــته نشــان داده اســت کــه اگر اعتبــارات صرف 

صنایــع تبدیلی و گردشــگری شــود، بــه دلیل فراهــم نبودن زیرســاخت های 

آن ها، انحرافاتی  در مســیر تزریق ســرمایه ایجاد خواهد شــد. بخش مســکن 

دارای نهاد متولی مشــخص و ســاختار بانکی معین اســت. تجربه نشان داده 

است که بیش از ۹۰ درصد تسهیالت تخصیص داده شده به این بخش، صرف 

همین بخش و محقق شده است. به همین دلیل، نیاز است نوک پیکان توسعه 

روستایی کشور مسکن روستایی باشد.

اینکــه گفتــه می شــود اول شــغل ایجاد شــود ســپس بــه بحث مســکن برای 

روســتائیان ورود پیدا کنیم، اشتباه است؛ چراکه مسکن سازی در درون خود 

هم درآمدزایی دارد و هم اشتغال.

ببینید مشــکل اصلی سه گانه نظام اقتصاد ایران شامل 

اشــتغال، ازدواج و مســکن اســت، مســکن تنها بخشی 

اســت که می تواند دو معضل دیگر را نیز با خود برطرف 

کنــد. بــه معنای دیگر مســکن کشــور را از رکــود خارج 

خواهد کرد و با توجه به مشــکالتی که در حوزه مســکن 

شــهری به خصــوص گرانی زمیــن داریم، در ابتــدا باید 

توســعه ســاخت و ســاز مســکن روســتایی را در دستور 

کار قــرار دهیم تــا به دنبال آن کل بخش مســکن اعم از 

شهری و روستایی از رکود خارج شود.

بیش از ۷۰ درصد تســهیالت اشــتغالزایی در دولت های 

مختلــف انحراف از هدف داشــتند. بیشــتر روســتائیانی 

که وام های خوداشــتغالی در ســال های گذشته دریافت 

کــرده انــد، منابع مالــی را نه تنهــا به اشــتغال اختصاص 

نــداده اند، بلکه به مســائل رفاهی مانند خــودرو و یا خانه 

دوم اختصــاص داده انــد، بنابرایــن پرداخــت تســهیالت 

اشــتغالزایی به روستائیان سبب شد که روستایی بیکار به 

روستایی بیکار بدهکار تبدیل شود؛ این در حالی است که 

اگر این تســهیالت به بخش مســکن اختصاص می یافت 

هم اشــتغال پایدار در روستاها ایجاد می شد و هم مشکل 

کمبود مسکن در روستاها را شاهد نبودیم.

برش ویژه

تصویب قانون مالیات بر 
خانه های خالی به عنوان اولین 

مالیات تنظیمی موجود در 
بازار مسکن، گام بزرگی در 

خارج کردن سوداگران از بازار 
مسکن تلقی می شود. با این 

وجود ایرادات اساسی بسیاری 
به این قانون وارد است. به 

عنوان مثال متن نوشته شده 
قانون مالیات بر خانه های خالی 
دقیق نبوده و تعریف خانه خالی 

به وضوح مشخص نبوده و 
مشخص واحد مسکونی خالی 

به چه ملکی اطالق می شود
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مسکن 
پیشران اقتصاد

عده ای معتقدند، در شرایط رکود بازار مسکن اخذ مالیات های تنظیمی، 
تاثیر مثبتی بر بازار مسکن نداشته و آثار مخرب تورمی آن قابل جبران نیست. 

به عقیده شما این نظر تا چه اندازه کارشناسی و دقیق است؟
بــر اســاس دیدگاهی کــه تقاضاهــای ســرمایه ای در بخش مســکن را به رســمیت 

می شناســد، عرضه نکردن واحد مســکونی تکمیل شــده به بازار توسط مالک قابل 

توجیه اســت. زیرا مســکن ســرمایه مالک تلقی می شــود و وی مختار است سرمایه  

خــود را در زمان رکــود بازار عرضه نکرده و در زمان رونق به بازار عرضه کند تا ســود 

بیشتری را بدست آورد. این در حالیست که به دالیلی متعدد از جمله اینکه، سکونت 

مناســب، حق تک تک مردم اســت و زمین نیز کاالی محدودی به حساب می آید که 

قابل واردات نیست. عرضه نکردن واحد مسکونی به بازار احتکار محسوب می شود 

و حاکمیت حق دخالت در این حوزه را به ســبب توزیع عادالنه دارا اســت. در نتیجه 

حاکمیت می تواند شــخصی که واحد مســکونی را  با اســتفاده از منابع کشور تولید 

کرده، وادار به عرضه کند.

از طرفی یکی از تناقضات موجود در دیدگاه ســرمایه حوزه مســکن، پیروی نکردن از 

قوانین نانوشته عرضه و تقاضا است در حالی صاحب نظران این دیدگاه کار خود را بر 

اساس عرضه و تقاضا توجیه می کنند. در واقع عرضه نکردن واحد مسکونی به طمع 

افزایش قیمت و به بهانه نبود مشــتری در دوران رکود بر خالف عرضه و تقاضا اســت. 

چرا که نبود مشتری در اقتصاد بی معناست و در صورت کاهش قیمت واحد مسکونی، 

عرضه صورت می پذیرد. در نتیجه دیدگاه سرمایه ای به مسکن نادرست است و واحد 

مسکونی باید کاالی مصرفی تعیین شود.

مشخص کردن واحدهای مسکونی خالی مطابق قانون مصوب سال ۹۴ به 
عهده سامانه ملی اســکان و امالک گذاشته شده است. مطابق قانون، دولت 
مکلف بود ظرف مدت ۶ ماه این سامانه را راه اندازی کند. با توجه به گذشت ۴ 
سال از آن تاریخ این سامانه همچنان شروع به کار نکرده است. در این زمینه آیا 

برنامه  دیگری برای شناسایی خانه های خالی وجود دارد؟
یکی از بهانه های موجود در زمینه عدم راه اندازی سامانه ملی اسکان و امالک، موجود 

بودن این اطالعات در نهادهای دیگر نظیر ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور است 

اما به نظر می رســد علت اصلی تاخیر در تشــکیل سامانه ملی اســکان و امالک، نبود 

عزم جدی در مجموعه دولت تدبیر و امید است. در حقیقت اگر مشخص شود، دولت 

انگیزه ای برای اخذ مالیات بر خانه های خالی ندارد می بایست از اطالعات موجود در 

سایر نهادها نظیر شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و امالک برای شناسایی واحدهای 

گفت وگو   با  وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی

 سناریوهای احتمالی
 در فقدان

سامانه امالک و اسکان

دلیــل جذابیــت فعالیت در بازارهای موازی تولید نبود زیرســاخت های مالیات تنظیمی در کشــور اســت. در همه کشــورهای پیشــرفته دولت عالوه 
بــر مالیات هایی که به منظور کســب درآمــد می گیرد، مثل مالیات بر کار )مالیات بر حقوق کارمنــدان و درآمد اصناف(، مالیات هایی را به منظور تنظیم 
مولفه های اقتصادی دریافت می کند. هدف از این اخذ این قبیل مالیات ها افزایش درآمد دولت نیست بلکه هدف اصالح رفتار بازیگران اقتصادی در 
سیســتم اقتصادی کشــور است. انواع مالیات بر زمین و مســکن، مالیات بر عایدی سرمایه و حتی مالیات بر سرمایه های بال استفاده مثال هایی از این 
قبیل مالیات های تنظیمی است که با باال بردن هزینه سرمایه گذاری در بازارهای غیر تولیدی و موازی تولید به هدایت سرمایه ها به سمت تولید کمک 
می کند. در همین راستا در گفت وگویی تفضیلی در ارتباط با مالیات های تنظیمی به سراغ وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات رفته ایم. این 

گفت وگو  در دو محور مالیات برخانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم شده و مشروح آن را در ادامه بخوانید.

گفت و گو
محمد عنایتی نجف آبادی
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مسکونی خالی و استفاده کرد. از طرفی رویکرد خود اظهاری نیز می تواند مورد استفاده 

قرار گیرد. به این ترتیب که کل واحدهای مســکونی کشور، خالی فرض شود و مالک 

واحد مسکونی بر مبنای خود اظهاری نسبت به اثبات خالی نبودن خانه اقدام کند اما 

اســتفاده از این رویکرد مستلزم اخذ مالیات  های تنظیمی دیگر نظیر مالیات بر ارزش 

زمین خواهد بود.

 مالیات بر عایدی سرمایه چه تاریخچه ای در ایران دارد و در حال حاضر در 
چه مرحله ای قرار دارد؟

اگــر بخواهیم تاریخچه ای از مالیات بر عایدی ســرمایه ارائه دهیم بایــد گفت در ایران 

قانون جداگانه ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود نداشته است. البته در بخش 

درآمد امالک ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت 

خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده 

بود. در ســال ۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات ساالنه امالک ذیل باب مالیات بر دارایی ها، 

مالیاتی شــبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده ۳ این قانون به طور خاص به 

مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود. اما در سال ۱۳۸۰ این 

ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغالت مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد. در 

سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم را 

ارائه کرد و مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت؛ این الیحه با قید یک فوریت در سال 

۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسالمی شد. در ماده ۹ این الیحه آمده بود که متن ذیل 

به عنوان ماده ۶۰ قانون مالیات های مســتقیم الحاق می شــود: »نقل و انتقال قطعی 

امالک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و 

حقوقی در خصوص امالکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند به ازای هر 

واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده )۵۹( این قانون برای هر 

بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.«

پس از طرح الیحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در 

الیحه اصالحی قانون مالیات های مستقیم به شکل ماده واحده ای حاوی تعداد ۶۴ بند 

در ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ برای رأی گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد. در شهریور ماه 

سال ۱۳۹۳ طی بررسی الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم بند ۱۷ این الیحه 

حذف شد و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند. بخشی از 

نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطالعاتی از امالک و صاحبان آن را دلیل اصلی 

اجرایــی نبــودن این قانون عنوان کردنــد؛ برخی دیگر از جملــه الریجانی رئیس وقت 

مجلس شورای اسالمی نیز شبهه افزایش تورم )ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر 

وقت راه و شهرسازی و مخالفت وی با بند مذکور( را مطرح کردند.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در شهریورماه ســال ۹۷، طرح مالیات بر عایدی 

ســرمایه را با ۱۲۰ امضا به هیئت رئیسه تقدیم کردند. کلیات این طرح نیز در مهرماه 

سال ۹۷ تصویب شد اما جزئیات آن متاسفانه تاکنون ادامه داشته است. در حال حاضر 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیته مالیاتی جمع بندی شده و منتظر تشکیل جلسه 

کمیســیون و رای گیری پایانی است. یکی از مهمترین دالیل توقف تصویب مالیات بر 

عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس، وعده دولت مبنی بر حضور مالیات بر 

عایدی سرمایه در الیحه جامع اصالح قوانین و مقررات مالیاتی است. از طرفی الیحه 

اصــالح قوانین و مقررات نیز در حال رفت و برگشــت مابین وزارت اقتصــاد و دارایی و 

سازمان برنامه و بودجه بوده و تاکنون در هیئت دولت تصویب نشده است.

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تا چه اندازه منجر به خارج شدن سرمایه از 
بازارهای غیرمولد و هدایت به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهد شد؟

حوزه مســکن به عنوان حوزه اصلی مالیات بر عایدی ســرمایه محسوب می شود. 

بــا این وجود تجربه جهانی اخذ این نــوع مالیات از فعالیت های دیگری نظیر بازار 

طال وجود دارد. در این شــرایط توجه به معنای مالیات برعایدی سرمایه به وضوح 

مبین تاثیر اخذ این مالیات خواهد بود. در واقع مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی 

اســت کــه از تفــاوت بین قیمــت خرید و قیمــت فروش یــک واحد مســکونی اخذ 

می شود. در این شــرایط اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به حدی باشد که سود 

چندانی نصیب ســوداگران نکنــد. تنها افرادی به خرید و فروش واحد مســکونی 

می پردازند که نیاز واقعی به مســکن داشــته باشــند و یا آن را به صورت بلند مدت 

اجــاره دهند. همین امر منجر به خروج ســرمایه از بازارهای غیرمولد و هدایت آن 

به ســمت فعالیت های مولد اقتصادی خواهد شد. تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه 

در حوزه مســکن به نحوی  اســت که می تواند شــرایط ایــن بازار را بــه قبل از اخذ 

مالیــات بر عایدی ســرمایه و بعد از اخذ مالیات بر عایدی ســرمایه تقســیم کرده و 

شرایط را تا حد زیادی بهبود بخشد. 

 ادبیات مالیات بر عایدی ســرمایه ادبیات واراداتی به کشــور محســوب 
می شود. تجربیات دیگر کشورها در این زمینه به چه نحوی بوده است؟

 ادبیات مالیات بر عایدی ســرمایه سابقه بلند مدتی در کشــورهای توسعه یافته دارد. 

توجه به تاریخ اخذ این مالیات مشــخص می کند، این مالیات در سال ۱۸۷۰میالدی 

در فرانسه مطرح بوده است. در کشور ایاالت متحده آمریکا این مالیات از سال ۱۹۱۳ 

اجرایی شده است. در حال حاضر ۱۸۰ کشور نسبت به اخذ این مالیات اقدام می کنند 

و مالیات بر عایدی ســرمایه یکی از فراگیرترین مالیات های کشورهای مختلف جهان 

اســت. یکی از مشــکالت موجود در زمینه مطالعه تجربیات خارجی مالیات بر عایدی 

ســرمایه نبود اسناد مربوط به این مالیات اســت. زیرا تجربه اخذ آن بیش از ۱۰۰سال 

قدمت داشــته و ســندی از آن موجود نیست. کشورهایی نظیر نیوزلند و اسپانیا اخیرا 

نسبت به اخذ این مالیات اقدام کرده اند و کاهش قیمت محسوسی را نیز در حوزه های 

مختلف شاهد بوده اند.

یکی از دیدگاه های موجود در ارتباط با مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه 
را انباشت درآمد تلقی می کند، این دیدگاه معتقد است، هنگامی که از درآمد 
مالیات اخذ شده دیگر نباید از سرمایه مالیات اخذ شود. نظرشما در ارتباط با 

این عقیده چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات بر درآمد است. این دیدگاه یک تناقض بزرگ به 

همراه دارد و باید مشخص کند چرا عامه جامعه و کارگران می بایست نسبت به درآمد 

خود مالیات دهند اما فردی که درآمدی از راه ســوداگری در بازار مسکن بدست آورده 

از مالیات معاف باشــد. از طرفی در بســیاری از کشــورهای دنیا مالیــات بر ثروت اخذ 

می شــود. در ایاالت متحده آمریکا عالوه بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، سالیانه 

از ثروت نیز مالیات اخذ می شــود. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه درحقیقت نوعی 

مالیات از درآمد بازارهای غیر مولد اقتصادی به حساب می آید.

در شــرایطی که طرح مالیات بر عایدی ســرمایه در کمیسیون اقتصادی 
مجلس فعلی به نتیجه نرسد، آیا راه دیگری مبنی بر اخذ این مالیات در کشور 

وجود دارد؟
مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۸۸ در هیئت دولت تصویب و به آیین نامه تبدیل شده 

اســت اما از آنجایی که اخذ مالیات نیازمند تعیین پایه مالیاتی اســت و پایه مالیاتی به 

قانون نیازمند اســت، این آیین نامه اجرایی نشــده و  تنها از طریق تصویب قانون در قوه 

مقننه امکان اخذ مالیات برعایدی سرمایه وجود خواهد داشت. التبه مسئله ای تحت 

عنوان مالیات بر مجموع درآمد مطرح می شود و عده ای اخذ این مالیات را بهانه تاخیر در 

الیحه مالیات بر عایدی سرمایه کرده اند. باید توجه داشت، اخذ مالیات بر مجموع درآمد 

نیازمند زیرساخت های فراوان است و این فرآیند در کشورهای پیشرو در زمینه مالیات 

بیش از ۱۰سال به طول انجامیده است. از طرفی در بسیاری از کشورهایی که مالیات 

بر مجموع درآمد اخذ می شود، مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد و این دو مالیات 

اختالفی باهم ندارند. لذا به نظر می رسد تاخیر در تصویب مالیات برعایدی سرمایه به 

سبب ایجاد زیرساخت های مالیات بر مجموع درآمد منطقی نیست.

در شــرایط فعلی و باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم های 
گســترده، مطرح کردن مالیات های تنظیمی با عنوان کســب درآمد و جبران 

کاهش درآمدهای نفتی تا چه اندازه درست است؟
هدف اصلی این مالیات ها کسب درآمد نیســت، اما منجر به کسب درآمد برای دولت 

می شود. از طرفی مطرح کردن مالیات های تنظیمی از بسیاری از فعالیت های فعلی 

مفیدتر است. برای مثال در حال حاضر در کمیسیون تلفیق پیشنهاد ۲ برابر کردن نرخ 

مالیات نقل وانتقال امالک در دســت بررســی است. زمانی که می شود با اخذ مالیات 

بر عایدی ســرمایه از جیب سوداگران کسب درآمد کرد، چرا باید نرخ مالیاتی که آحاد 

جامعه را درگیر می کند، چند برابر شود. از طرفی با توجه به رقم فعالیت های سوداگرانه 

در کشــور، اخــذ مالیات های تنظیمی در ســال های اولیه منجر به کســب درآمد قابل 

توجهی برای دولت خواهد شد. در حقیقت در شرایط فعلی که عدۀ بسیاری از تالطم 

بازارهای غیر مولد ســو اســتفاده کرده و درآمد کســب کرده اند می بایست هدف اخذ 

مالیات و کسب درآمد دولت قرارگیرند.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

مروری بر اقدامات دولت ها  از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون

از حساب ۱۰۰ امام)ره( تا طرح اقدام  ملی مسکن

 پیام امام، افتتاح حساب ۱۰۰ 
و اعالم جهاد برای خانه سازی و ریشه کن سازی فقر

۲۱ فروردین ۱۳۵۸ درحالی که تنها دو ماه از پیروزی انقالب اسالمی می گذشت، امام خمینی 

)ره( در پیامــی از ملــت ایران خواســتند در دوران ســازندگی و بهره مندی از ثمــرات انقالب، با 

خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بســیج     شوید. ایشان با اشاره به اینکه در 

رژیم منفور پهلوی مســئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکالت اجتماعی     مردم ما بود و این 

میــراث شــوم برای ملت ما باقی مانده، تأکید کردند که نظام اســالمی چنیــن ظلم و تبعیضی را 

تحمل نخواهد کرد.  از منظر ایشــان همۀ محرومان باید خانه داشته باشند و هیچ کسی در هیچ 

گوشــۀ مملکت نباید از داشــتن     خانه محروم باشد. همچنین ایشان این وظیفه را بر دوش دولت 

اسالمی و همه مردم نهادند که در این مورد همکاری کنند. ایشان سه گام اساسی برای تحقق 

این پیام برداشــتند: تشکیل حســاب ۱۰۰ بانک ملی و دعوت از افراد مختلف برای تأمین مالی 

خانه ســازی محرومین، انتخاب گروهی از افراد برای ساخت خانه های ارزان قیمت و باکیفیت، 

دعــوت برای عرضه زمین توســط نهادهای دولتی، بنیاد مســتضعفان و همه مــردم و همچنین 

دعوت به تأمین مصالح و امکانات الزم برای ساخت مسکن و رفع نیازهای عمومی.

 دولت موقت بازرگان 
و تالش برای حل مسئله مالکیت زمین های موات

اولیــن وزیر مســکن بعد از انقالب اســالمی، مهنــدس کتیرایی 

بود که با تشــکیل دولت موقت ســکان این وزارتخانه را در مدت 

۹ مــاه بــر عهده گرفــت. از منظر وی برای حل مشــکل مســکن 

ابتــدا باید مشــکل زمین را حل کرد، زیرا ســهم هزینــه زمین در 

قیمــت تمام شــده مســکن در حــدود پنجاه درصد بــود؛ اما یکی 

از چالش هــای اساســی آن دوره، زمین های مصــادره ای بود که 

افراد پیش از انقالب با حیله های گوناگون آن را ثبت می کردند، 

درحالی که از نظر فقه اسالمی زمین های موات که کاری بر روی 

آن ها نشــده باشد، مالکیت بردار نیست و مرحوم شهید مطهری 

و بهشــتی نیز که عضو شــورای انقالب بودند با این قضیه موافق 

بودند؛ بنابراین شــاید بتــوان گفت مهم ترین اقــدام در این دوره 

تدویــن قانــون لغو مالکیــت زمین های موات اســت؛ امــا اجرای 

این قانون و آیین نامه اجرایی آن خیلی طول نکشــید و به دالیلی 

نظیر غیرشرعی بودن حدود زمین و اعتراضات افراد مختلف این 

قانون لغو شد.

گزارش
سعید حسین زاده یزدی
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 شماره ۳۶- بهار ۹۹

 ۹ سال وزارت در کابینه میرحسین موسوی 
و دولت اول هاشمی رفسنجانی

وزارت مهندس کازرونی در سال های ۶۳ تا ۱۳۷۲ را شاید بتوان یکی از 

طوالنی ترین دوره وزارت مسکن از اول انقالب تاکنون قلمداد کرد. اکثر 

اقدامات دوره پیش وزارت مسکن صرف پیگیری تدوین و تصویب قانون 

زمین شهری و چالش های پیرامون آن گردید؛ اما عمده اقدامات مربوط 

به واگذاری زمین در این دوره، به بهسازی آن و در نهایت تبدیل زمین به 

زمین شــهری در این دوره گردید. از سویی دیگر در دوره قبل واگذاری ها 

غالبــاً انفرادی بــود؛ اما در این دوره با آماده ســازی و احــداث بیش از ۱۷ 

شــهر جدید، واگذاری ها به شــرکت های تعاونی و صورت مشــاع صورت 

می گرفت و شرکت های عمران شهر جدید در این دوره ایجاد گردید. یکی 

از چالش هایی که در این دوره شروع شد و در دوره بعد به اوج خود رسید، 

شروع فروش تراکم توسط شــهرداری تهران و نگاه درآمدی به آن بود که 

منجر به باال رفتن قیمت زمین گردید. وزارت مسکن با توجه به مسئولیت 

نظارت بر شهرداری ها، از طریق دستگاه های مختلف قضایی و. سعی در 

کاهش تبعات و جلوگیری از گســترش این مسئله داشت. ایجاد سازمان 

نظام مهندسی نیز از دیگر اقدامات مهم این دوره محسوب می شود.

 دولت شورای انقالب 
و سیاست عرضه زمین بجای ساخت مسکن

دکتر محســن یحیوی در تاریخ ۵۸/۸/۲۶ به فرمان حضرت امام )ره( مســؤولیت وزارت 

مسكن را با حفظ سمت در بنیاد مسكن استان تهران قبول کرد. از جمله چالش هایی که 

ایشان با آن مواجه بود رشد جمعیت باال در اوایل انقالب و کفاف نکردن تولید و عرضه مسکن 

با تقاضای آن بود. از سوی دیگر تعارضاتی هم بین واگذاری های زمین به مردم توسط بنیاد 

مسکن و وزارت مسکن ایجاد شد. چندین اقدام به موازات یکدیگر برای حل این مسئله انجام 

شد: سیاست کوچک سازی واحد مسکونی، واگذاری زمین های موات توسط بنیاد مسکن و 

تحویل زمین به مردم بجای ساخت مسکن، شناسایی خانه های خالی و اجاره اجباری آن ها 

به مردم و انجام مطالعات آمایش سرزمین و ساخت شهرک های اقماری جدید.

 از جمله انتقاداتی که به سیاســت های مســکن در این دوره می شود این است که پیام امام 

)ره( مبنــی بر دادن مســكن به مردم محروم بــود، ولی در این دوره این سیاســت به تحویل 

زمین به مردم به جای تحویل مسكن تبدیل شد. عالوه اینکه عموماً زمین ها آماده سازی هم 

نشده بودند و برخی از نیازمندان به دلیل فقر مالی نتوانستند زمین خود را به صورت واحد 

مسكونی بسازند. درنتیجه این زمین ها به دست سوداگران افتاد و بسیاری از این رانت ها 

به آن ها منتقل شــد. همچنین طرح شــهرک های جدید موجب توسعه شهرها و گسترش 

هزینه های شهری گردید.

  وزیر مسکن شهید رجایی، باهنر و موسوی 
و تالش برای حل مسئله مالکیت زمین شهری

مهنــدس گنابــادی وزیر مســكن کابینه شــهید رجایی 

و میرحســین موســوی از ۲۰ شــهریور ۱۳۵۹ تــا اول 

شهریورماه ۱۳۶۲ بود. وضعیت حاکم بر مسئله مسکن 

در آن دوره بدیــن گونــه بــود کــه بــا توجه بــه عرضه کم 

مسکن و شعار چپ ها که کار، آزادی و مسکن بود؛ فشار 

برای حل مسئله مسکن بیشتر شد.

وزارت مســکن هماننــد دوره قبل بر حل مشــکل زمین 

به عنوان مسئله اساسی حوزه مسکن تأکید داشت. یکی 

از چالش های اساسی این دوره مقابله با واگذاری زمین 

به مــردم و اقدامات حاکم شــرع مســتقر در شــهرداری 

تهــران بود. در نهایــت تالش ها منجر بــه تصویب قانون 

زمیــن شــهری گردید؛ امــا اجــرای این قانون بــه خاطر 

برخورد ســلیقه  ای و همچنین تالش هــای رانت جویانه 

بــا مشــکل مواجــه شــد. تعییــن تکلیــف آپارتمان های 

خالی و نیمــه کاره و مقابله با مهاجرت به تهران از جمله 

برنامه های دیگر این دوره بود. پایان مسئولیت مهندس 

گنابادی با باال گرفتن اختالفات با حاکم شــرع تهران و 

عزل وی در ساعت ۲ نصف شب توسط نخست وزیر وقت 

صورت گرفت.
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 آخوندی، وزیر مسکن دولت دوم هاشمی رفسنجانی
دکتر آخوندی در سال های ۷۲ تا ۷۶ به عنوان وزیر مسکن در دولت دوم هاشمی 

رفســنجانی فعالیت کرد. یکی از اقداماتی که شــهرداری وقت تهــران در آن دوره 

آغاز کرد، تراکم فروشــی بود که باعث باال رفتن قیمت زمین و مسکن شد. یکی از 

اقدامات وزیر وقت مقابله با فروش غیرقانونی تراکم توسط شهرداری وقت تهران 

بود که البته به دلیل حمایت رسانه ها، مجلس و برخی نهادهای عمومی مؤثر واقع 

نشــد. یکی از اصلی ترین سیاســت های این دوره اجرای سیاســت »پاك« با شــعار 

»كوچك ســازی و انبوه سازی و اســتفاده از پس انداز خانوار در تأمین مسكن« بود. 

آخوندی سیاست های حوزه مسکن را به سه طبقه مسکن آزاد، حمایتی و اجتماعی 

تقســیم کرد و در راســتای مســکن حمایتی اســتفاده از پس انــداز خانــوار و ارائه 

تسهیالت و وام بانکی را در پیش گرفت. در این دوره یکی از تغییرهای سیاستی با 

دوره های پیشین، تغییر سیاست واگذاری زمین از افراد و تعاونی ها به انبوه سازان 

بــه قیمت روز بــود. یکی از نواقص این سیاســت چنین بود کــه علی رغم واگذاری 

زمین به صورت آزاد و قیمت ارزان و با تسهیالت به انبوه ساز، وقتی مسكن ساخته 

شد انبوه ساز آن را به قیمت بازار میفروخت، درحالی که این سیاست هدفش تهیه 

مســكن ارزان قیمت برای مصرف کننده بود ولی عكس آن اتفاق افتاد! همچنین 

انبوه ســاز علیرغم برخورداری از تســهیالت بانكی و زمیــن ارزان هیچ محدودیت 

زمانی برای ســاخت نداشت و با هیچ سیاســت مالیاتی نیز ترغیب به عرضه زودتر 

مســکن خود به بازار نمی شــد. درنتیجه به جای اینكه انبوه ساز به سمت حرفه  ای 

شــدن در زمینه ســاخت مســکن و اســتفاده از تکنولوژی های جدید ساخت برود 

تبدیل به یك سوداگر شد.

عبدالعلی زاده، وزیر مسکن دوره اصالحات )سال ۷۶ تا ۸۴(
یکی از سیاســت هایی که در دوران آقای عبدالعلی زاده بر آن تأکید شد اتخاذ سیاست حمایت از 

انبوه ســازان و واگذاری زمین به آن ها به قیمت روز بود. هدف از این سیاســت افزایش بهره وری و 

صرفه جویی در مقیاس بود و عمالً فرآیند انبوه ســازی در اواخر این دولت به ۴۰ درصد رسید؛ اما 

مسئله ای که در این بین ایجاد شد این بود که زمین ها به قیمت مناسبی به انبوه سازان با تسهیالت 

خاص و معافیت های مالیاتی واگذار شد ولی در قبال آن تعهدی از طرف انبوه ساز برای واگذاری 

مســکن آماده شده به مصرف کننده با قیمت مناسب گرفته نشــد. درنتیجه انبوه ساز درحالی که 

تقاضای انباشته شده مسكن وجود داشت محصول خود را به قیمت بازار عرضه کرد.

از سوی دیگر به اعتراف خود انبوه سازان در سال ۸۰-۸۱ آن ها به جای استفاده از تسهیالت برای 

اتمام پروژه هایشان از آن تسهیالت برای خرید زمین های دیگر استفاده می کردند و همچنین به 

دلیل اینکه افزایش قیمت زمین یا به عبارتی ارزش مازاد آن بیش از ارزش افزوده ناشی از ساخت و 

عرضه آن است و همچنین در کشور ما افزایش ناگهانی قیمت زمین رخ می دهد، انبوه ساز به سمت 

سوداگری زمین منحرف شد و به سمت انبوه سازی صنعتی نرفت.این در حالی است که انبوه ساز 

باید صنعتی ساز بشود و هر سه عامل ارزان سازی و ساخت با كیفیت و سریع سازی را دارا باشد و 

این سه عامل باید عامل سود انبوه ساز باشد نه افزایش ارزش زمین. از دیگر سیاست هایی که در این 

دوره موردتوجه واقع شد اجرای طرح اجاره به شرط تملیک و اجرای طرح فروش متری مسکن بود.
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»تداوم رکود شــدید در بخش مســکن!«، این مهم ترین خروجی فعالیت های 

وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بود؛ رکودی که تداوم آن تأثیرات منفی 

فراوانی بر صنایع وابســته به بخش مسکن گذاشته است. آخوندی و یارانش 

البتــه تــالش زیــادی کردند که با افزایش ســطح تســهیالت خرید مســکن، 

سیاســت تحریــک تقاضــا را در پیــش بگیرند و رونق بخش مســکن باشــند؛ 

امــا با عدم اســتقبال مــردم از این طرح، اســتراتژی وزارت راه و شهرســازی 

شکســت خورد. چرا که به رغم عالقه مردم به خانه دار شــدن، پس انداز اولیه 

و بازپرداخت اقســاط این وام ها بدون توجه مناسب به سطح اقتصادی آن ها 

تنظیم شده بود.

در حــوزه عرضه مســکن نیز طرح های وزارت راه و شهرســازی مانند مســکن 

اجتماعی، پس از گذشت چند ســال همچنان از روی کاغذ بلند نشده است. 

ایــن در حالی اســت که بی مهری هــای وزارت متبوع آخوندی به مســکن مهر 

همچنــان ادامه دارد و وعده های مدیران وزارت راه و شهرســازی برای تحویل 

نهایــی این پروژه ها مکرراً به تعویق می افتد. عمده اقدامات آخوندی در دولت 

یازدهم را می توان به این صورت فهرســت کرد ۱. افزایش ســقف تســهیالت 

خرید مســکن ۲. آغاز فعالیــت صندوق پس انداز مســکن یکــم ۳. راه اندازی 

بازار رهن ثانویه مسکن ۴. راه اندازی طرح تضمین معامالت فروش اقساطی 

مســکن ۵. انجام مکاتباتی جهت افزایش ســقف تسهیالت مسکن مهر برای 

پروژه های خاص.

اما در همین حال آخوندی از موارد زیر غفلت کرد، ۱. عدم تکمیل واحد های 

ناتمام مســکن مهــر ۲. عدم اجرای طرح مســکن اجتماعــی ۳. عدم پیگیری 

ساخت مسکن روســتایی ۴. عدم بهبود بافت فرسوده ۵. عدم اجرای سامانه 

ملــی امــالک و اســکان کشــور ۶. عدم پیگیــری الزم جهــت اخــذ مالیات بر 

خانه های خالی ۷. عدم پیگیری الزم جهت اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه 

۸. ایجاد تنوع در روش های تأمین مالی پروژه های عمرانی. 

در نهایت دولت یازدهم طرح های مختلفی همانند صندوق پس انداز مسکن، 

بازار رهن ثانویه مسکن،  فروش اقساطی مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، 

مسکن قسطی کارمندان و ... را دنبال کرد و در نهایت در دولت دوازدهم و با 

استعفای آخوندی و آمدن محمد اسالمی، طرح مسکن ملی آغاز شد، طرحی 

که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشابه همان طرح مسکن مهر است.

این طرح شــامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت تدبیر و امید 

اســت که ســاخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش 

خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی 

شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.

به گفته مســئوالن چهار شــرط عمده برای ثبت نام در طرح ملی مسکن وجود 

دارد که عبارت اند از تأهل و سرپرست خانواده بودن، از اول فروردین ۸۴ فاقد 

مالکیت مسکونی بودن که این شرط عالوه بر فرد متقاضی به افراد تحت تکفل 

هم اضافه می شود، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا 

تســهیالت ویژه یارانه دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا به مدت 

پنج سال.«

 دولت نهم و دهم و تغییر نگاه سیاستی به مسکن
طی دوره های گذشته سیاست های اتخاذشده در کشور با این نگرش همراه بوده است که مسکن یک »کاالی سرمایه ای« است؛ اتخاذ سیاست هایی مانند آزادسازی بازار زمین، 

عدم حضور مؤثر دولت در بخش مسکن، تخصیص و افزایش تسهیالت خرید مسکن، فروش زمین های دولتی و ... نشان از نگاه دولت های گذشته به مسکن به عنوان یک »کاالی 

سرمایه ای« دارد.

از نتایج چنین نگاهی به مسکن، ایجاد دوره های رکود و رونق تورمی است که در هر دوره با جهش ناگهانی قیمت مسکن همراه بوده است. شرایط این دوره نشان می دهد دولت 

برای حل مشکل مسکن مناسب برای نیازمندان و ایجاد رونق پایدار در ساخت وساز، ابتدا در یک اقدام مهم و کلیدی، نگاه خود را به مسکن از »کاالی سرمایه ای« به »کاالی مصرفی 

با دوام« تغییر داده و به دنبال آن در مجموعه سیاست های دولت های پیشین، بازنگری کرده است: اتخاذ سیاست هایی در جهت کنترل بازار زمین به منظور کاهش »سهم هزینه زمین 

از قیمت نهایی مسکن« به عنوان کلیدی ترین سیاست در راستای تولید و عرضه مسکن مناسب در کشور، همچنین اتخاذ سیاست »زمین صفر« با اجرای »طرح مسکن مهر« گام 

مهمی در این راستا بوده است. همچنین تغییر سیاست پرداخت تسهیالِت »خرید« به »ساخت« مسکن، تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی و سیاست های کنترل سوداگری 

در بخش زمین و مسکن، از جمله سیاست های مهمی است که دولت نهم در این زمینه برداشته است. اتخاذ تصمیماتی مانند طرح »ثبت معامالت امالک« و »مالیات بر معامالت 

مکرر« نمونه ای از عزم دولت نهم برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن هستند که البته به دالیل مختلف به سرانجام مطلوب خود یعنی پایگاه جامع اطالعات امالک نرسید. 

از جمله دیگر اقدامات ســعیدی کیا وزیر وقت در حوزه مســکن و شهرســازی عبارت است از: تصویب نهایی طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، تغییر سیاست های زمین شهری از 

واگذاری مالکیت به واگذاری حق بهره برداری بلندمدت، تدوین و اجرای »طرح مسکن مهر«، توجه جدی به ساخت مسکن روستاییان، تغییر سیاست پرداخت تسهیالت خرید 

مسکن به پرداخت تسهیالت ساخت مسکن، تدوین سیاست های مالیاتی مانند »مالیت بر معامالت مکرر ملک«، اجرای طرح »ساماندهی معامالت امالک« و تالش برای کاهش 

شاخص »تراكم خانوار در واحد مسكونی«. اما در دولت دهم مأموریت اصلی مسکن مهر بر دوش علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی افتاد و تکمیل این پروژه جدی ترین مأموریت این 

وزارت خانه بود.

دولت یازدهم و دوازدهم؛ از رکود در مسکن تا طرح اقدام ملی
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تحلیل شما از ریشه های شرایط فعلی مسکن چیست؟ چرا بعد از ۴۰ سال 
از انقالب هم هنوز اوضاع مسکن به ایده آل خود نرسیده است؟

اگر بگذریم از اینکه قصه مســکن در ایران از کجا شــروع شــد، باید به دهــه ۷۰ و دوره 

وزارت آقــای آخوندی در حوزه مســکن بپردازیم، واقعیت این اســت که از آن مقطع به 

بعد وضعیت مسکن خیلی حاد شــد. تقریباً از قبل از انقالب ریل گذاری حوزه مسکن 

انجام شد و در دهه ۶۰ وضعیت بهتری به خود گرفت و انقالبی تر شد اما در دهه هفتاد 

همه چیز برعکس شد.

ما از دهه ۳۰ به بعد بستری برای حمایت از تولید و عرضه مسکن داشتیم، یعنی حتی 

محمدرضا شــاه پهلوی هم همیشه مکانیسمی برای عرضه زمین و تسهیالت ساخت 

مســکن به وجود آورده بود. این فرآیند در دهه ۶۰ تبدیل به یک نهضت شد و امام پیام 

حساب ۱۰۰ را صادر کردند تا جلوی رانت خواری ها و ویژه خواری ها گرفته شود.

با این تدبیر رانت خواری در حوزه زمین و مسکن کم شود ولی صفر نشد؛ یعنی همچنان 

حتــی در همــان دهــه ۶۰ که یکــی از دوره های درخشــان زمین و مســکن اســت، ما 

فسادهایی را مشاهده می کنیم که نمونه اش را در کتاب آقای ناطق نوری آمده است. 

ولی به هرحال قانون زمین شهری موجود بود که عرضه زمین برای فرآیند تولید و عرضه 

مســکن را مشــخص می کرد. در ســال ۷۲ و با حضور وزیر وقت مســکن و شهرسازی 

ریل گذاری حوزه مسکن تغییر پیدا می کند و عرضه زمین دیگر به آن شکلی که در قانون 

مشخص شــده بود اتفاق نمی افتد؛ درواقع جلوی عرضه زمین گرفته می شود. نتیجه 

چنین اقدامی کاهش عرضه و مصرف مسکن بود ولی مسئوالن از طریق تحریک تقاضا 

ســعی کردند این کاهش را جبران کنند اما نابرابری عرضه و تقاضا یکی از بزرگ ترین 

جهش های قیمتی در حوزه مسکن را رقم زد.

چه اســتداللی داشــتند که عرضه را کاهش بدهند و به جای آن تقاضا را 
تحریک کنند؟

به نوع نگاهی برمی گردد که بر حوزه اقتصاد حاکم اســت، یک بخش مهم در مســئله 

تعارض منافع اســت. در زمان شــاه هم ما این موضوع را داشــتیم یعنی تأمین منافع و 

عایدی برای افراد تأثیرگذار حاکمیت از طریق زمین و دارایی های غیرمنقول یا در حوزه 

بازارهای سرمایه اتفاق می افتد. فرمان دست خود این افراد تأثیرگذار است، یعنی من 

زیر طرح و برنامه ای را امضا نمی کنم که ارزش مایملک خودم کم شود.

خیلی از مسئوالن هم شاید االن خانه دوم، سوم یا پنجم و حتی بیشتر داشته باشند لذا 

بزرگ ترین سد برای تصویب سی جی تی همین مسئوالن هستند. سطح استدالل ها 

در مخالفت با سی جی تی در حد ابتدایی و پیش پاافتاده است که هرکس خارج از ایران 

آن را مطرح کند، نسبت به سالمت عقلی اش شک می کنند.

اگر در تاریخ نگاری جلوتر برویم به تمام این مســائل می رسیم و وضعیت فعلی مسکن 

شفاف تر می شود.

این نا تعادلی عرضه و تقاضا یک بخش عمومی هم داشت یعنی دولت می گفت زمین 

متعلق به من است و می توانم آن را بفروشم. این موضوع به مسئله مالکیت برمی گردد، 

اصالً چه کسی گفته است که دولت مالک زمین است؟ یا باید زمین را بفروشد؟ مردم 

به محیط زیست آسیب می زنند و به اموال عمومی آسیب می زنند و نظرشان این است 

که مال ما نیست، مال دولت است. دولت به عنوان نظام اسالمی یا حاکمیت، مدیریت 

زمین هــا و مالکیت این کشــور را در اختیار دارد، آب وخاک، معــادن و منابع و جنگل و 

دریایش همه در اختیار دولت است اما دولت یک چیزی فراتر از مردم است و بر خواسته 

از دل مردم نیســت. یعنی بین مردم این حس همزادپنــداری با دولت اتفاق نمی افتد 

درحالی که دولت مالک هیچ یک از این ها نیست، مالک منابع طبیعی، زمین و پول نفت 

ما نیست؛ این مردم هستند که مالک هستند.

به هرحــال بعــد از امام خمینــی )ره( دولــت گفت من مالــک زمین هســتم و چرا باید 

ســند رســمی رایگان بدهم؟ به جای آن دولت گفت من زمینی که در اختیارم است را 

می فروشــم و سریع تر به پول و منابع مالی می رسم، چرا باید زمین را رایگان در اختیار 

مردم قرار دهم؟

درواقع از این طریق ریل برگشــت و گفتند که از این به بعد زمین را می فروشــیم و اول 

قیمت منطقه ای و بعد قیمت کارشناسی و درنهایت انواع و اقسام قیمت گذاری را مطرح 

کردند. این اتفاق باعث شد که عموم مردم به زمین دسترسی نداشته باشند و بستر برای 

عرضه مسکن محدود شود.

از ســوی دیگر دولتمــردان با خود گفتند که حال که جلوی خانه دار شــدن و ســاخت 

مسکن برای اقشار مردم را گرفتیم، برای خانه دار کردن مردم به آن ها تسهیالت مسکن 

بدهیم. خود این اقدام یک مکانیسم تحریک تقاضا را به وجود آورد چون برای مسکنی 

وام می دادند که هنوز ســاخته نشــده بود، این مســئله باعث افزایش نابرابری عرضه و 

تقاضا می شد. مســکن و زمین به دلیل نگاه سرمایه ای دولت به یک کاالی سرمایه ای 

تبدیل شد، یعنی هرچقدر مسکن گران تر شود دولت ثروتمندتر می شود، اگر زمین را 

متری ۱۰۰۰ تومان می فروختی حاال با گران شدن متری ۲۰۰۰ تومان می فروشی و 

این باعث ثروتمندی و جذب بیشتر پول و سرمایه توسط دولت می شد.

بااین حال این یک بخش ماجرا بود چون در بخش دیگر دولت در همان مقطع و تحت 

تأثیر عوامل مختلف نقدینگی را افزایش داد.

این اتفاقات بدون فکر و تصادفی نبود، خود آقای نیلی جزء اثرگذاران و جریان سازان 

مسکن طی چهل سال اخیر چگونه وضعیت  قرمز رسید؟ این سوال اساسی بود که در گفت وگو  با مهندس فرهاد بیضایی به دنبال پاسخ آن بودیم. 
روایت این کارشــناس حوزه مسکن داستان یک ســقوط آزاد برای آرزوی خانه دار شدن هر کدام از شهروندان ایرانی است، روایتی که این ایده را 
به ذهن می رســد که گرانی مســکن به صورت ارادی و تعمدی توســط سیاست گذاران رقم خورده اســت. فرهاد بیضایی که سابقه مدیریت گروه 
سیاست گذاری مسكن مركز مطالعات دانشگاه علم وصنعت دارد، در گفت وگو  با رصد توضیح میدهد که تغییر ریل  سیاست گذاری بعد از رحلت 
امام خمینی)ره( وضعیت مسکن را به منطقه قرمز رساند. ایده محوری بیضایی در ریشه مشکالت فعلی، عرضه محدود زمین است که طی چهل 
ســال اخیر تحت تاثیر عواملی همانند ۱- دخالت ذی نفعان در سیاســت گذاری ۲- سود دولت در زمین فروشی به جای عرضه زمین رایگان ۳- 
هدایت نقدینگی به بازار مسکن برای سرپوش گذاشتن بر تورم و افزایش نقدینگی ۴- تراکم فروشی شهرداری ها ۵- ظهور بانک های خصوصی 
با قدرت خلق نقدینگی باال و طمع در بازار مسکن و ۶- بحران های اقتصادی منطقه ای  هر روز بدتر شده است. بیضایی به عنوان راه حل اساسی 
مسکن بر مالیات های تنظیمی برای کنترل تقاضا و عرضه زمین تاکید دارد. در ادامه این گفت وگو  را که نگاهی به آسیب شناسی سیاست گذاری 

طی چهل سال اخیر دارد، بخوانید.

گفت وگو
مهدی پناهی، سعید حسین زاده یزدی

ریشه یابی وضعیت قرمز مسکن طی ۴۰ سال اخیر در گفت وگو  با فرهاد بیضایی

بار کج به مسکن نمی رسد
دولت ها مسکن را قربانی کنترل تورم و نقدینگی کرده اند
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اقتصادی دهه ۷۰ بود، پایان نامه ایشان همبستگی تورم و نقدینگی است و همیشه هم 

از دهه ۶۰ تا االن حرف اصلی شــان این اســت که نقدینگی باعث تورم شدید و نابودی 

اقتصاد می شود. به همین خاطر مسکن ضربه گیر اقتصاد و محل جذب نقدینگی شد. 

چون اگر ۱ میلیارد داشته باشی و بخواهی یک میلیارد لیوان بخری، حجم زیادی لیوان 

خواهد شد اما با این یک میلیارد می توانی نصف یک خانه را بخری.

یک محاسبه در دهه هشتاد نشان می داد که ارزش کل بورس وقت ۴۰۰ هزار میلیارد 

تومان بود که با آن صرفاً می توانستیم بین یک سوم تا نیمی از امالک مسکونی تهران را 

بخریم؛ یعنی هر چه پول در مسکن بریزی، تمام نمی شود. مثل چاهی که هیچ وقت پر 

نمی شود.

عــالوه بر این بحث نقدینگی، انگیزه های درآمدی دولــت را هم در نظر بگیرید. این دو 

عامل باعث شد که مسکن تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شود.

این روندی که اشــاره کردید از دهه ۷۰ شروع شد، در دهه های بعدی هم 
ادامه داشت؟

بعــد از آن که عبدالعلی زاده به عنوان وزیر دولت اصالحات آمد، عرضه زمین محدودتر 

هم شد؛ یعنی حتی اگر توانمند بودی، امکان خرید زمین نبود، تنها گروه های خاصی 

مانند انبوه سازان را تعیین کردند و گفت ما زمین ها را به این ها می دهیم و تعاونی ها را 

هم کالً کنار گذاشتند؛ یعنی گروه های خاصی به زمین دسترسی داشتند و خود این ها 

هم که می دیدند زمین نایاب اســت آن را احتــکار می کردند چراکه زمین نه خراب و نه 

فاســد می شود و نه تعزیرات و مالیاتی برایش وجود دارد، حتی قابلیت ره گیری و رصد 

شدن را هم ندارد.

یعنی بعد از تحوالتی همانند سرمایه ای شدن مسکن، این مسئله هم در اواخر دهه ۷۰ 

شکل گرفت.

پیش از این در فاصله ســال های ۷۶ تا ۸۰ فعالیت شــهرداری تهــران با مدیریت آقای 

کرباسچی تأثیر قابل توجهی بر ســرمایه ای شدن مسکن داشت. هرچند خارج از روند 

اقتصادی دولت بود ولی اثرگذار بود.

در ادامه و در اوایل دهه ۸۰ چیزی به به نام بانک های خصوصی وجود آمد که تأثیر زیادی 

بر حوزه مسکن داشتند.

یعنی شما در نظر بگیرید درحالی که دولت عرضه زمین را محدود و در انحصار گروه های 

خاص قرار داده بود و تراکم فروشــی شــهرداری تهران هم باعث ســرمایه ای تر شــدن 

مسکن شده بود، بانک های خصوصی با قدرت خلق پول وارد این حوزه شدند.

یعنی به علت ناکارآمدی نظام بانکی، بانک های خصوصی نقدینگی را تشدید کردند و 

بازهم برای حل این مشکل سراغ بازار مسکن رفتند.

اولین زنگ هشدار عمومی در بخش مسکن در سال ۸۴ رقم خورد و حجم تقاضاهای 

ســرمایه ای در بــازار مســکن از ۵۰ درصد عبور کــرد. مطالعات خود ما در ســال ۸۴ و 

همچنین طرح جامع مسکن که توسط آقای فردینی و رفیعی در دوره اصالحات انجام 

شــد، نشــان داد که ۵۲ درصد تقاضاهای حوزه مســکن ســرمایه ای و تنها ۴۸ درصد 

تقاضاهای مصرفی است.

از این طریق بود که ما وارد وضعیت قرمز شــدیم یعنی مسکن در کشور ساخته می شد 

ولی به دست متقاضی اصلی اش نمی رسید. گروهی مدام پولدار می شوند و مسکن های 

بیشتر بیشتر می خرند.

وقت بانک های خصوصی وارد حوزه مسکن شدند، بانک های دولتی هم از قافله عقب 

نماندند و برخالف قانون وارد حوزه امالک و مستغالت شدند.

عددی از این سرمایه گذاری هایی که بانک ها در برهه های مختلف در حوزه 
مسکن داشته اند، وجود دارد؟

بعضاً اعداد و ارقامی در دوره های مختلف اعالم شده ولی اینکه عدد مشخص، دقیق و 

قابل رصد در ســال ۹۲ یا ۹۳ به عنوان دارایی های سمی بانک ها توسط سیف رئیس 

وقت بانک مرکزی اعالم شد.

غیرازاین نمونه های رسانه ای هم داشتیم، به طور نمونه در سال ۸۵ احمدی نژاد گفت 

یک بانک ۱۵۰۰ میلیارد تومان در خیابان فرشــته معامالت مسکن انجام داده است. 

شما در نظر بگیرید که آن زمان ما دنبال ۵۰۰ میلیارد تومان بودیم تا مسکن مهر شکل 

بگیرد. بانک این معامالت را هم با شرکت های اقماری یا کارمندانش انجام می دهد و 

هزار راه فرار دارد.عوامل منطقه ای همچون رکود در بازار دبی هم باعث شد بخشی از 

سرمایه های ایرانیان به امالک و مستغالت داخلی منتقل شود که درنهایت در کنار سایر 

عوامل باعث جهش قیمتی در سال های ۸۵ و ۸۶ شد.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

در حال حاضر هم تقاضاهای ســرمایه ای مســکن بــه ۷۰ درصد کل بازار 
رســیده اســت که فراتر از وضعیت بحرانی قبل است. راه حل توقف این روند یا 

کاهش آن چیست؟
راه حــل مالیات اســت. در برخی دوره ها مــا رکوردهای خوبی در حوزه پولی مســکن 

داشــتیم یعنی ســرمایه گذاری زیادی برای ســاخت مسکن شــد ولی به دست مردم و 

متقاضیان اصلی نرسید.

ما در ســال ۸۵ و ۸۶ به دولت فشار آوردیم که برای مسکن مالیات بگذارد. سخنگوی 

دولــت وقت هم اعالم کرد که همین فردا از حوزه مســکن مالیــات می گیریم ولی این 

کار هیچ وقت انجام نشد چراکه مخالفان زیادی داشت. در راستای همین موضوع در 

ســال ۸۷ شناسنامه هوشمند امالک شروع شد تا زیرساخت اطالعاتی حوزه مسکن 

ایجاد شود؛ یعنی با داشتن اطالعات و شفافیت بستر الزم برای گرفتن مالیات در حوزه 

مســکن فراهم شــود اما تا ســال ۸۹ معلق ماند و با تغییر وزیر مسکن و سایر مسئوالن 

همه چیز عوض شد و مثل بازی مار و پله، بعد از نیش خوردن به خانه اول برگشتیم.

در اواخــر دوره آقــای احمدی نژاد الیحه اصالح مالیات های مســتقیم در دســتور کار 

مسئوالن قرار گرفت چون درآمد نفتی پایین آمده بود و ناچار بودن بودجه را از مالیات 

تأمین کنند. برای همین از کانال وزارت مسکن به کانال وزارت اقتصاد و سازمان امور 

مالیاتی افتادیم و تالش کردیم که بحث مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( را دوباره وارد 

دســتور کار کنیم اما در کمال تعجب وزارت مســکن اعالم کرد که ما دنبال مالیات بر 

عایدی سرمایه نیستیم.

آیا استدالل مخالفان برای رد مالیات بر عایدی سرمایه همان استدالل های 
زمان آقای آخوندی بود؟

آقــای نیکزاد به عنوان وزیر مســکن اصــالً در جریان این قضیه نبــود و تیمی هم که در 

جریان کار اعالن مخالفت کرد به اشــخاص دیگری وابســته بودند، یعنی به طور نمونه 

بانک های خصوصی برای مخالفت و تغییر نظر مسئوالن تالش زیادی کردند.

در دوره ای کل وزارت مســکن و اقتصــاد بــا این مبحث مخالفــت کردند و حتی کانون 

پیگیری کننده این مسئله هم توبیخ کتبی گرفت که کاسه داغ تر از آش نباش!

در دولت یازدهم و دوازدهم حوزه مسکن و به ویژه بحث مالیات بر عایدی 
سرمایه همواره داغ بوده است، در این دوره چه اتفاقاتی رقم خورد؟

در دولت یازدهم هم ســی جی تی همین مشکل را داشــت. خود آقای طیب نیا که در 

دولت احمدی نژاد الیحه مالیات مستقیم را تنظیم کرده بود، در این دوره وزیر اقتصاد 

شد و الیحه را به مجلس ارائه کرد.

تقریباً کار خوب پیش رفت که آخوندی نامه ای نوشت و کل جریان برعکس شد، یعنی 

موافقان از ترس گران شدن بیشتر مسکن تبدیل به مخالف شدند، این در حالی است 

که مالیات بر عایدی ســرمایه به هیچ وجه سبب گران شدن مسکن نمی شود مثل این 

است که ما بگوییم جریمه عبور از چراغ قرمز یا سرعت غیرمجاز منجر به افزایش کرایه 

تاکســی می شــود. واقعیت این است که هرچقدر هم مســکن در کشور عرضه کنیم تا 

زمانی که در مسکن کنترل سوداگری انجام ندهید به جایی نمی رسد، بایستی سطح 

تقاضا را هم کنترل کنیم.

در بحــث مســکن به خوبی مســئله نقدینگی را مطــرح کردیــد، یکی از 
استدالل های رایج برای حل مشکالت حوزه مسکن، بهبود اقتصاد کالن است. 
آیا راه حل هایــی همانند CGT یا همان مالیات بر عایدی ســرمایه، می تواند در 

مقابله غول اقتصاد کالن و چالش هایی مثل نقدینگی پیروز شود؟
اتفاقاً حوزه ســی جی تی بر کل اقتصاد ما تأثیر می گذارد؛ یعنی ســی جی تی فقط در 

حوزه مسکن نیست هر چند که مسکن حوزه اصلی اش است.

نقدینگی را افزایش می دهی کار می کنی ولی کجا می رود؟ نقدینگی مثل قطرات باران 

می ماند اگر کانال کشی کرده باشی و بدانی از کدام مسیرها می آید، چرخ آسیاب را به 

گردش درمی آورد ولی وقتی روی زمین رها شود، تبدیل به سیالب می شود و تخریب 

هم می کند. ما جلوی تولید را کامل بسته ایم و بعد سگ اقتصاد را رها کرده ایم، در چنین 

وضعیتی همه سیستم دالل و سوداگر می شود.

به نظر شما ایراد اصلی کار کجاست که طرحی مثل CGT اجرایی نمی شود؟
گیر کار در تعارض منافع اســت، تقریباً همه مشــکالت کشور در همین تعارض منافع 

است. این که مشکالت حل نمی شود به خاطر نبود آگاهی نیست بلکه مشکل در اراده 

است. همه می دانند که مدیرعامل شرکت های وابسته به بانک ها همه در حوزه مسکن 

مسئولیت های جدی داشتند. خودرو مشکلش چیســت؟ معاونان یک وزارت خانه را 

عضو هیئت مدیره شرکت های خودروسازی کرده ایم، پاداش آخر سال یک هیئت مدیره 

با کل حقوق یک سال معاونت وزیر برابری می کند.

 

نمی شــود بازی را طوری چید که مخالفان تا حدودی بتوانند با این طرح 
سی جی تی کنار بیایند و سود منطقی داشته باشند؟

ببینید اراده در کشور ما خیلی مهم است اگر با اراده کاری را بخواهیم انجام دهیم انجام 

می شــود مانند اراده ساخت موشــک که انجام دادیم یا اراده داشتیم و مسئله سوریه را 

حل کردیم.چین به عنوان یکی از متأخرترین کشــورها ســال ۲۰۱۰ ســی جی تی را 

تصویب کرد، درحالی که سابقه سی جی تی به قرن نوزدهم برمی گردد. مقیاس های 

ساخت وســاز در کشــور ما با چین بچه بازی اســت اما چین به خاطر تجمعات کارگری 

وحشتناک در خصوص گرانی مسکن به سمت سی جی تی رفت.

 ونزوئال، روســیه، ســوریه، چین و ایران جزو کشــورهایی هستند که مســکن در آن ها 

وضعیت قرمز دارد اما روسیه و چین این طرح را تصویب کرد ه اند و االن وضعیتشان بهتر 

شده است.
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 آیا طرح های توسعه شهری 
منجر به احتکار و گرانی زمین می شود؟

یادداشت 
محمد قادری، کارشناس ارشد شهرسازی

اگر متوسط هزینه ساخت یک واحد مسکونی در شهرستانها با احتساب 

قیمــت زمین ۲۰۰ ملیون باشــد، می توان با حذف قیمــت زمین هزینه 

ساخت را به یک سوم و چیزی نزدیک به ۹۰ ملیون کاهش داد. سیاست 

زمیــن صفــر ناظر به ایــن واقعیت اســت کــه میانگین قیمت مســکن در 

شــهرهای کوچک به ۲۰۰-۳۰۰ میلیون تومان رسیده است که حدود 

۷۰ درصد آن را قیمت زمین تشکیل می دهد. سیاست زمین صفر البته 

متعلق به تهران و مشهد و دیگر کالن شهرها نیست. سیاست صفر را باید 

در سواحل مکران در بلوچستان ایران هم اجرا کرد. با ساخت شهرهای 

جدید در ســواحل خــارق العاده مکران مــی توان گامی بلنــد در انتقال 

جمعیت شهرهایی که با بحران بی آبی روبرو هستند برداشت.

اما چرا این اتفاق رخ نمی دهد؟ یکی از دالیل آن به رانت هایی بازار زمین 

برمی گــردد. رانت های بازار زمین که بر تحقق پذیری طرح های توســعه 

شهری اثر گذارند به ۳ دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از:

 تغییر کاربری
بر اســاس بررســی درآمدهای شــهرداری تهران از ســال ۹۰ تا 

کنون که طرح تفضیلی شــهر تهران تصویب و اجرا شــده است بیشترین 

رشد درآمدهای رانتی شهرداری تهران در این بخش بوده است که عامل 

و مبنــای آن نیز تدویــن طرح تفضیلــی برمبنای پهنه بندی بوده اســت. 

تغییر کاربری یک نوع رانت قانونی اســت که به مالک اجازه می دهد که 

بــا برخورداری از مجوز قانونی کاربری خود را از مســکونی، فضای ســبز 

و... کــه ارزش پایین تری دارد به تجاری و... که ارزش افزوده باالیی دارد 

تبدیل نماید و قیمت ملک خود را چند برابر کند.

 فروش تراکم
 بــا توجه به بــاال بودن قیمت زمیــن میزان اختصــاص تراکم در 

قیمــت زمین بســیار تأثیرگذار اســت. هرچقدر میــزان تراکم اختصاص 

داده شــده به یک زمین بیشــتر باشــد، هزینه ســاخت ارزان تر و درنتیجه 

ســود حاصل از ســاختن واحدهای اضافی بیشــتر می شــود و این زمین 

نسبت به زمین های مشابه که تراکم پایین تری دارند ارزش باالتری دارد. 

ازاین رو موضوع عاملی شــده است در جهت اینکه همه مالکان خواستار 

آن باشند که از رانت و مجوز افزایش تراکم برخوردار شوند تا قیمت زمین 

خــود را چند برابر کنند و شــهرداری تهران نیز از طریق مصوبه شــورای 

شــهر و اضافه کردن فروش تراکم مازاد به این رانت جویی وجهه قانونی 

داده و عالوه بر درآمدزایی رانتی تحقق طرح توسعه شهری را با استفاده 

از کمیسیون توافقات و کمیسیون ماده ۵ از دستور کار خود خارج کرده 

است.

الحاق به محدوده شهری
 الحــاق به محدوده شــهری باعث افزایــش ارزش زمین و ایجاد 

ارزش افــزوده بــدون هیچ گونــه فعالیت یا تولیدی می شــود و بر اســاس 

تعریف رانت یک نوع رانت زمین شــهری به حســاب می آیــد که می تواند 

ارزش افزوده و سود هنگفتی را نصیب مالک زمین کند.

رانــت برخــورداری از مجــوز الحاق به شــهر مربوط به مرحلــه تهیه طرح 

جامع اســت که در آن البی های گســترده توســط زمیــن داران بزرگ به 

دنبــال تأثیرگذاری از طریق البی با مشــاور تهیه کننده طــرح یا از طریق 

اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری هستند.

چرا محدوده و حریم شهری؟  ▪
بنابراین زمین های شــهری از یکطــرف عمدتا در احتکار شــهرداری ها، 

اداره اوقاف، ســازمان های دولتی، تعاونی های نظامی و ... هســتند و از 

طرف دیگر نیز تحت عنوان طرح های توسعه شهر و کشیدن خط محدوده 

شــهر، عرضه آنها به صفر رسیده که این خود دلیل جهش قیمت مسکن 

در شــهرها شده است. مهمترین دلیل برنامه ریزان برای تعیین محدوده 

شــهری جلوگیری از توسعه شهر و افزایش هزینه اداره شهر عنوان شده، 

اما این در صورتی درســت است که به اندازه تمامی متقاضیان در داخل 

شــهر زمین خالی وجود داشــته باشــد وگرنه هنگامی که زمین با قیمت 

مناسب در محدوده شهری در دسترس نباشد مردم خواه یا ناخواه برای 

ادامه زندگی به مناطق حاشیه با قیمت پایین تر می روند و حاشیه نشینی 

گسترش غیر رسمی خواهد داشت.

نظام برنامه ریزی شــهری ایران باید تصمیــم نهایی خود را برای انتخاب 

بین گســترش رســمی و یا غیر رســمی )حاشیه نشــینی( شــهر از طریق 

خروج تمامی زمین ها از ید ســازمان های دولتی و شبه دولتی )به عنوان 

محتکران( و واگذاری آنها به مردم و همچنین برداشتن حریم شهرها )به 

عنوان عامل محدود کننده عرضه زمین( اتخاذ کند.

واقعیت این اســت که طرح های توســعه شهری اگرچه با مخارج هنگفت 

تهیه شــده اند، اما جز برهم زدن نظم بــازار زمین، تبدیل زمین به کاالی 

لوکس و رشــد فساد و البیگری برای بهره مندی از رانت تراکم و کاربری 

و...خروجی دیگری نداشته اند. 

برداشــتن حریم هــا، بــازار را بــه تعــادل می رســاند و زمیــن و مســکن از 

حالت کاالی ســرمایه ای خارج می کند. عالوه بر این حاشــیه نشینان یا 

شــهروندان درجــه دوم اکنون جزئی از شــهر خواهند بــود و از معضالت 

اجتماعی ناشی از تضاد شهر  و حاشیه نیز جلوگیری خواهد شد.

راهکار پیشنهادی  ▪
اساسًا رانت غیرقابل حذف شدن است و تنها باید آن را به صورت عادالنه 

و شفاف مابین تمام گروه های ذی نفع شهری و متناسب با مسئولیتشان 

تقسیم کرد. بهترین راهکار و روش برای تحدید رانت جویی و برخوردی 

همــه گروه ها از منافــع رانت زمین شــهری نیز مصالحه بــرد برد تمامی 

گروه ها بر سر منافع حاصل از رانت زمین شهری ایجادشده در طرح های 

توسعه شهری است. ایجاد یک حوزه عمومی و ایجاد ارتباط و کنش بین 

گروه های ذی نفع و ذی نفوذ دخیل در توســعه شــهری می تواند بهترین 

راهــکار برای تحدیــد پدیــده رانتجویی باشــد. در حقیقــت برنامه ریزی 

ارتباطــی بیــان می کند کــه برنامه ریــزی و تصمیم گیــری در یک جامعه 

بایــد بر اســاس کنــش ارتباطی بیــن گروه هــای مختلف جامعه باشــد. 

ازایــن رو به منظور برقــراری کنش ارتباطی نیاز به بســتری اســت که در 

آن شــهروندان فعاالنــه گرد هم آیند تا آزادانه به گفت وگوی باز سیاســی 

بپردازند. حوزه عمومی بســتری است که کنش ارتباطی می تواند در آن 

شکل بگیرد.

و  مربیان  و  اولیا  انجمن هــای  از   - ســازمان ها  گوناگون  انواع  بنابراین 

باشــگاه های محلی گرفته تا اتحادیه های کارگری، ســازمان های حقوق 

آگاهی  جدایی ناپذیــر  جزء  غیره-  و  محیط زیســت  ســازمان های  بشر، 

بیان  وسایل  ساختن  فراهم  و  شهروندان  به  روز  اساسی  مسائل  درباره 

انواع گوناگون دیدگاه هــا و نگرش هــا درباره مسائل و موضوعات بحث و 

اختالف همین گونه هستند.

۱

۲

۳



۳۶
ره 

ـا
مـ

ش

56

مسکن 
پیشران اقتصاد

معنای مسکن۱

كــه  اســت  راحــت  و  امــن  محیطــی  مســکن  معنــای  از  متفاهــم 

تضمین کننده نیازهای معنوی، عاطفی و انســانی اشــخاص اســت 

و نه صرف ســرپناه و یك محل اســكان بدون مختصــات یك زندگی 

كریمانه و مناسب.

گزارش
سعید حسین زاده یزدی

گزیده ای از مذاکرات و تفاسیر خبرگان درباره اصل ۳۱ 

مسکن با تراز قانون اساسی

موضوع مسکن، به قدری دارای اهمیت در نظام سیاست گذاری کشورمان بوده که به عنوان یکی از اصول قانون اساسی مورد تصویب نخبگان 
و رهبران عالی کشور قرارگرفته است اما نگاه این نخبگان و خبرگان به موضوع مسکن چه بوده است و شرایط فعلی مسکن چه میزان متناسب 

با این نگاه هست، موضوع گزارش پیش روست.
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸ منبع بسیار خوبی برای مشخص کردن این نگاه است که توسط پژوهشکده 

شورای نگهبان در سال ۹۵ منتشر شده است.
اصل ۳۱ قانون اساســی یکی از مهم ترین اصول در بیان وظایف حاکمیت و دولت در خصوص مســکن است و از جهات مختلف می تواند برخی 
ابهامات و مسائل در این خصوص را برطرف کند. این اصل بیان میکند که: »داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. 

دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند«.
از جمله مسائلی که بعد از مطالعه این اصل می تواند مطرح گردد این است که:

۱- مقصود از مسکن متناسب با نیاز چیست؟ آیا مقصود مکانی است برای زیر یک سقف خوابیدن و یا مکانی است که مایه آرامش انسان باشد؟
۲- آیا مقصود از داشتن مسکن، مالکیت آن است و یا مصادیق دیگر داشتن مسکن مثل اجاره نشینی هم جزء آن محسوب می شود؟

۳- مقصود از دولت چیست، آیا فقط قوه مجریه مسئول اجرای این اصل است؟
۴- آیا دولت مسئول نتیجه است و یا مسئول فراهم کردن ابزارها و وسایل موردنیاز برای مسکن دار شدن مردم؟

۵- چه کسانی در دریافت حمایت دولت برای مسکن دار شدن افراد در اولویت قرار دارند؟
اینها پرسشها و مواردی است که همه نیاز به مداقه و تأمل بیشتری است و جا دارد مقصود قانون گذار را با تفسیر این اصل قانون اساسی جویا 
شد. با بررسی نظرات جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی و دیگر پژوهشگران این حوزه می توان پاسخ های زیر را به پرسش های باال داد که 

البته جای تکمیل و کامل شدن دارد:
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رویکرد مدنظر قانون اساسی نسبت به تأمین مسکن مردم۴

 رویكردهای دولت های مختلف در رابطه با حق بر مسكن میتواند به 

سه گونه تقسیم شود:

نخست رویكرد تكلیفی؛ در این رویكرد دولت دارای تكلیف به مفهوم 

تأمین مسكن اســت. به عبارت دیگر دولت مكلف است كه برای همه 

افراد و اقشار مسكن فراهم نماید. این رویكرد در كشورهای محدودی 

پذیرفته شده است؛ چراكه الزمه این امر وجود كشوری با جمعیت كم 

یا بودجه فراوان است.

دوم رویكــرد حمایتی؛ در ایــن رویكرد دولت تكلیف به وســیله دارد. 

یعنی دولت مقدمات مسكن دار شدن افراد و خانواده ها را فراهم و به 

ایشان در تأمین مسكن مورد نیاز كمك و یاری نموده و از استیفای این 

حق توسط افراد حمایت می نماید.

ســوم رویكرد آزاد؛ بر اساس این رویكرد نیز دولت آزاد است و به دیگر 

ســخن، دولت در مســئله مسكن شــهروندان خود دخالتی نداشته و 

هیچ گونه وظیفه ای نیز در این زمینه متوجه این نهاد نخواهد بود.

به نظر میرسد تعهد دولت در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت 

بر خالف بسیاری از حقوق اساســی دیگر در قانون اساسی، تعهد به 

وسیله است و نه تعهد به نتیجه. دولت موظف نیست برای مردم لزومًا 

مسكن بسازد بلكه باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را 

به گونه ای فراهم نماید تا زمینه اجرای این اصل فراهم گردد.

مضاف بر اینكه لزومی به مباشرت و اقدام مستقیم دولت در این زمینه 

وجود ندارد؛ بلكه صرفاً ایجاد زمینه های مورد نیاز مالك است و حتی 

امكان واگــذاری این امر به بخش خصوصی نیز مفروض اســت. البته 

ممكن است در مقام بیان نظر مخالف و برای جلوگیری از خالی نمودن 

شــانه مســئولیت دولت از اجرای این اصل با توســل به تعهد به وسیله 

دانستن وظیفه مذكور، اقداماتی محدود و ناكافی صورت گیرد.

 بنابراین طبق این نظر، تعهد دولت در تأمین مسكن مورد نیاز اقشار 

مذكــور در اصل ۳۱ قانون اساســی تعهد و تكلیف به نتیجه نیســت، 

بلکه تکلیف به وسیله بود. یعنی دولت باید شرایط و زمینه را به گونه ای 

فراهــم نماید تا در نهایت منجر به تأمین مســكن توســط افراد )تعهد 

به نتیجه( شــود. به نظر می رســد دولت می تواند به انحای مختلف از 

جمله تسهیل شرایط اقتصادی با سیاســت گذاری، ارائه وام و تأمین 

تســهیالت بانكی ارزان قیمت مسكن، اجاره به شرط تملیك مسكن، 

حمایت از تعاونی های مسكن، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید 

مسكن، حمایت از تأمین زمین مناسب و كاهش یا حذف بهای زمین 

از قیمت تمام شــده مســكن، اعمال معافیت های مالیاتــی در زمینه 

مســكن و ... تكلیف خود در خصوص امر مســكن موضــوع اصل ۳۱ 

قانون اساسی را انجام دهد. همچنین این اصل مفید مباشرت دولت 

در تأمین این حق نیست، بلكه مدیریت و رهبری دولت را می رساند.

ضرورت اولویت بندی مردم۵

اصــل ۳۱ قانون اساســی در راســتای شناســایی حق بر مســكن به 

عنــوان حقی همگانــی و برای هر فــرد و خانواده ایرانــی به تصویب 

رســیده اســت، ولــی در مقــام اجــرا، اســتیفاء و بهره منــدی از آن و 

وظیفه دولت در تأمین مســكن موردنیاز، قانون گذار اساســی قائل 

به ضابطه ای نوعی شــده است و آن عبارت اســت از اولویت در نیاز. 

بنابراین هرگاه هر فرد و خانواده ایرانی به صورت نوعی در وضعیت 

نیازمندی بیشــتر نســبت به ســایرین قرار گیرد، موضوع این حق و 

ذینفع نســبت بــه آن خواهد بود. مضــاف بر اینكه روستانشــینان و 

كارگران از جمله ذینفعان مذكور با توجه به وضعیت نیازمندی شان 

به عنوان مثال ذکرشده اند.

نه تنها دولت بلکه حاکمیت موظف به تأمین مسکن است۳

 دولت در اصل ۳۱ و در بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی در مفهوم 

عام آن به کاررفته كه عبارت اســت از مجموعه دستگاه های حاكمیتی 

كه اعم از ســه گانه اســت. در مقابل دولت دارای یــك مفهوم خاص به 

معنای قوه مجریه نیز می باشد. به نظر می رسد اجرای اصل ۳۱ قانون 

اساســی در خصوص تهیه مســكن وظیفه حكومــت و دولت به معنای 

اعم اســت و مجلس، قوه قضائیــه و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در 

ایــن زمینه وظیفــه دارند. وظایف دولت در معنــای عام یعنی مجموعه 

حاكمیت را در خصوص تأمین حق بر مسكن به صورت زیر تبیین نمود:

الف( قوه مقننه در مقام قانون گذار در قالب تصویب برنامه های توسعه و 

در راستای اجرایی نمودن سیاست های كلی و اسناد چشمانداز نقش 

سیاست گذاری كالن برای اجرای حق بر مسكن را بر عهده دارد.

ب( قوه مجریه با در دســت داشــتن بیشــترین امكانات اجرایی در این 

راســتا به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم مهم ترین نقــش را در حوزه 

مذكــور ایفا نموده و میتواند بــا مقررات گذاری و نیز اجرای روشــهای 

موردنیاز، زمینه تحقق سیاســت ها و اهداف كالن در حوزه مســكن را 

فراهم سازد.

ج( قوه قضاییه در خصوص استیفای حق مسكن و دادخواهی از آن به 

عنوان یكی از حقوق عامه به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی در 

ذیل فصل حقوق ملت و طبق بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساســی، نقش 

اساســی را ایفا می نماید. به صورتی كه چنانچه كســی كه ذی حق در 

زمینه مسكن بوده و دارای اولویت در این خصوص است بتواند از طریق 

قــوه قضاییه به حق خود برســد؛ چراکه طبق بند مذكور احیای حقوق 

عامــه از جملــه وظایف قوه مذكور اســت كــه مورد تصریــح قانون گذار 

اساسی قرار گرفته است.

حق داشتن مسکن یا مالکیت مسکن۲

حق بر مسكن و داشتن مسكن متناسب در اصل ۳۱ قانون اساسی 

لزومًا به معنای حق مالكیت برای افراد و اقشــار مذكور در این اصل 

نیســت. آنچه حق اشخاص در این اصل اســت، این است كه محلی 

مناســب را برای ســكونت داشته و مسكن برای ســكونت اشخاص، 

محلــی بــرای آرامــش آن ها باشــد كه ایــن امــر می تواند با مســكن 

اســتیجاری موقوفه اجاره ۹۹ ســاله و امثال آن نیز تأمین گردد لذا 

تعهــد دولت در ایــن زمینه شــامل تعهداتی نظیر نظــارت بر قیمت 

مسكن و نیز نظارت بر میزان اجاره ها هم می شود.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

بررسی دیدگاه علی نیکزاد  وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم

دفاعیات وزیِر مسکن مهر
علی نیکزاد در ســال ۱۳۸۸ و توســط محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشــنهادی دولت برای  وزارت مســکن و شهرسازی به مجلس شورای اسالمی 
معرفی و در روز ۱۲ شــهریور همان ســال با کسب اکثریت آرا انتخاب شــد. نیکزاد پس از ادغام وزارتخانه های راه و مسکن، ۵ تیر سال ۱۳۹۰ با ۲۰۵ رای 
موافق، ۱۶ رای ممتنع و ۱۶ رای مخالف به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد. مهم ترین پروژه دوره وزارت نیکزاد، مسکن مهر بود. در ادامه برخی 

دیدگاه های وی بررسی شده است.

گزارش
ناصر باغستانی

مسکن مهر

نقدینگی و مسکن مهر

طرح اقدام ملی مسکن

مکان یابی مسکن مهر

۱

۲

۳
۴

مســکن مهر بازگشت به گفتمان امام اســت، بطوریکه وام قرض الحسنه و زمین 

رایگان در اختیار کسانی قرار داده شد که نه خانه و نه زمین و نه حتی وامی برای 

خرید مسکن از دولت گرفته بودند.

مســکن مهر ۴ میلیــون و ۳۰۰ هزار واحد بوده که ۲ میلیــون و ۱۲۰  هزار واحد 

آن در روستاها بوده که یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن تا سال ۹۲ افتتاح شده 

اســت؛ ۵۳۰ هزار واحد مسکن روستایی را با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت 

بعــدی دادیــم، تنها کاری که باید می کردنــد این بوده که همــان ۸ هزار میلیارد 

تومانی که از قســط های مسکن مهر برگشــته بود را صرف تسهیالت  به واحد ها 

می کردند، تا پروژه تمام شود.

البته متاسفانه قبل از حضور آقای اسالمی در وزارت راه اجازه دادند مسکن مهرها 

خرید و فروش شود؛ اکنون دارند این مسکن ها را تکمیل میکنند اما این مسکن ها 

از دســت صاحب خانه ها خارج شده و دســت دالل ها است که این خالف قانون 

اســت. مشــکل اینجاســت که ما آنقدر کار کردیم که یادمان رفت خود  و کارمان  

را ارائه کنیم. جالب است که برخی دانشگاه ها فکر میکنند که ما نه نظام مهندسی 

را وارد بازی کردیم و نه انبوه ســازان و شــهرداریها   را در حالی که ما یک ســانتی 

متر مربع بدون پروانه آجر روی آجر نگذاشتیم و یک متر مربع ساختمان را بدون 

نظارت نظام مهندسی نساختیم.

بنــده ادعــا نــدارم که ۴ میلیــون و ۳۰۰ هزار مســکن مهــر که بزرگتریــن پروژه 

عمرانی کشــور است اشکال ندارد، بلکه میگویم این همه بر سر این پروژه نزنیم. 

آیا مسکن های مهر از خانه هایی که خالف ساخته میشود و یا حاشیه نشینی -که 

۱۳ میلیون نفر در حاشیه شهرها در حال حاضر زندگی میکنند- بدتر است؟

برخــی می گویند مســکن مهر بد اســت چون در کرمانشــاه خراب شــد. ســوال 

اینجاست که چه چیزی از آن مشکل داشت؟ بتن، اسکلت، نما؟ در زلزله سر پل 

ذهاب پروژه ای اسکلت آن ماند و دیواره آن تخریب شد؛ که دو خانم فوت کردند، 

اما یک فرد بی تقوایی گفت بود ۱۰۰ نفر در مســکن مهر فوت کردند! باید توجه 

داشت اگر بازسازی مسکن های روستایی در دولت نهم و دهم در استان کرمانشاه 

نبود تکرار غم بار تلفات زلزله بم با ۶.۵ ریشتر بیش از ۲۶ هزار جان باخته و ده ها 

هزار مجروح دور از انتظار نبود.

وقتی چهار دولت را کنار هم می گذاریم باالترین رشد نقدینگی در زمان هاشمی 

رفسنجانی و کمترین آن در زمان احمدی نژاد بوده است چرا حاضر نمی شوند و 

توضیح نمی دهند که االن که مســکن مهر وجود ندارد، این ۲ هزار هزار میلیارد 

تومان نقدینگی به کجا رفته است؟ این تورمی که اکنون هست به این دلیل است 

که مسکن مهری در کار نیست. مضاف بر اینکه از آن ۵۰ هزار میلیارد تومان که در 

دولت نهم و دهم برای مسکن مهر هزینه شد ۲۰ هزار میلیارد تومان برگشته است 

و طبق اعالم بانک مسکن تنها ۲ درصد معوق داشته است. دولت یازدهم این ۲۰ 

هزار میلیارد تومان را در کجا هزینه کرد؟ آقای سیف نامه نوشت و بازپرداخت این 

پول ها از بانک مسکن به بانک مرکزی را ۱۰ سال استمهال شود!

یک میلیون واحد مســکن مهر شهری با پیشــرفت فیزیکی ۷۰ درصدی تحویل 

دولت یازدهم شــد که با وصولی اقساط مســکن مهر و افزایش وام از ۲۵ میلیون 

به ۴۰ میلیون تومان طرف یکسال به اتمام می رسید. اما دولت یازدهم این کار را 

نکرد تا این که در دولت دوازدهم و زمان مبارزات انتخاباتی کفتند وام مسکن مهر 

را به  ۴۰ میلیون تومان افزایش می دهند.

مدعــی بودنــد كه ســاخت مســكن مهــر در پردیس اشــتباه بوده اســت، 

اگــر این كار اشــتباه بــود، چرا دولــت منتقد، خــودش اقدام به ســاخت 

مســكن در پردیــس كــرده  اســت. البته رویكــرد آقای اســالمی با ســایر 

افــراد دولت متفاوت اســت و طرح اقدام ملی مســکن طرح خوبی اســت 

 امــا بــاز هــم می گویم کــه به هر حــال همه اینها ســر ســفره مســکن مهر 

نشسته اند.

مکان یابی زمان ما نبوده اســت در زمان ما یک مــکان یابی صورت گرفت و آن 
هم شــهرک پردیس بود. جانمایی مسکن مهر در دوره وزارت آقای آخوندی در 
دهه ۷۰ انجام شده بود و تنها جانمایی مسکن مهر شهر سهند تبریز را ما انجام 

دادیم.
برای پرند، هشتگرد، علوی، فوالد شهر، بهارستان و موارد این گونه قبل از اینکه 

دولتی به نام دولت نهم به وجود بیاید مکان یابی وجود داشت، اما برای این که 
حق مطلب ادا شــود شاید آنها بگویند ما این را برای طویل المدت دیده بودیم؛ 
بله، ما در تکمیل ظرفیتها شهرهای جدید تســریع کرده بودیم به هرحال باید 
ساخته می شد اما مکان یابی شهر جدید سهند تبریز را ببینید؛ مردم آذربایجان 

و تبریز می دانند اکنون در این زمینه در تبریز هیچ مشکلی نداریم.
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سیاست مسکن

صدور خدمات فنی مهندسی

خانه های خالی

۵

۶

۷

طبق طرح جامع مسکن باید ساالنه حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته 
شود اما آمار و ارقام بیانگر ساخت ۳۷۰ هزار واحد مسکونی طی سالهای گذشته 
اســت. این در حالی است که اقتصاد ایران از سوی استکبار جهانی مورد تحریم 
قرار گرفته و ســاخت مسکن عین اقتصاد مقاومتی اســت زیرا به غیر از چند قلم 
مانند موتور آسانســور، نه در آهن، ســیمان و کاشی و نه نیروی انسانی و خدمات 

مهندسی چیزی کم نداریم لذا تحریم نمی تواند هیچ اثری بگذارد.
مســکن می تواند موتور محرک اقتصاد شــود زیرا ۱۳۴ رشــته به مسکن مرتبط 
هستند.به عبارت دیگر هر صد متر مربع ساخت مسکن ۲.۵ شغل ثابت به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم فعال میکند. در این صورت اگر ۱۰۰ میلیون متر مربع در 
سال مسکن ایجاد شود  بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد که 

این رکورد طبق آمار در سال ۸۵ و ۹۰ زده شده است.
البته همین جا باید به یک نکته اشاره کنم، چگونه زمان ما ۶ میلیون تولید مسکن 
داشته ایم و دولت فعلی گفت ۱۵ هزار شغل ایجاد شده در حالی که امروز دولت 
مدعی است براساس اسناد سازمان برنامه و بودجه با ساخت ۲۰۰ هزار مسکن، 

۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد؟
 هم اکنون ۱۲ میلیون جوان در شــرف ازدواج در کشــور وجــود دارد که این ۱۲ 
میلیون جوان نیازمند ۶ میلیون واحد مسکونی هستند،بنابراین دولت آینده از 
هم اکنون باید به احداث ۶ میلیون واحد مســکونی در کشــور فکر کند یک خانه 
وقتی ســاخته می شــود ازدواج صورت میگیرد و در این صــورت از قبل این خانه 
کارخانه های مرتبط با مسکن در بخش صنعت مانند پتو و فرش و تلویزیون و لوازم 

الزم برای شروع یک چرخه نیز ایجاد می شود.
برای ساماندهی بازار مسكن باید دو اقدام همزمان انجام شود،  اقدام اول استفاده 
از قوانینی در جهت كنترل سوداگری است. اکنون هر کس هر چقدر میخواهد 
مســکن را می فروشــد، می خرد و یا اجاره می دهد. نمایندگان باید از این طریق 

بحث مالیات بر خانه های خالی، معامالت مکرر و ... را فعال کنند. در حال حاضر 
هیچ نظارتی از طریق مجلس شــورای اسالمی که مصوب شده باشد و به عنوان 

قانون در اختیار دولت قرار بگیرد، وجود ندارد.
در دنیــا اگــر بخواهید مســکن را بخرید،اگر مازاد بر نیاز شــما حتما باید مالیات 
بدهیــد؛ اگــر بخواهید زمینی بخرید و بیش از یک ســال نگهداریــد باید مالیات 
بدهید. در گذشــته در مجلس شورای اســالمی چنین کاری آماده شده بود و اما 
نه مجلس و نه مسئول بخش فعلی بلکه مسئول وقت این را نپذیرفت و از دستور 

مجلس خارج شد.
البته قانونی که در ســال ۱۳۸۷ با عنوان قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن مصوب شده، هنوز هم منسوخ نشده است این قانون دست دولت 
را در باب تولید انبوه مســکن، واگذاری زمین های دولتی، ارائه تسهیالت ارزان 
قیمت و اعطای تخفیفات الزم برای افراد واجد شــرایط باز می کند. در ماده ۱۱ 
این قانون گفته شده ســاالنه باید حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها 
تولید شود؛ همچنین دولت را تکلیف کرده که یارانه تسهیالت بدهد و برای بافت 

فرسوده هم همفکری شود.
 اقدام دوم استفاده از ظرفیت  های بخش  خصوصی برای تولید انبوه مسكن است 
و می توان با كمك بخش خصوصی برای افزایش تولید مسكن و با ورود دولت به 
استفاده از تسهیالت ارزان قیمت و اجرای قانون حمایت از تولید و عرضه مسكن 
نســبت به ســاماندهی این بازار كمك كرد. دولت به معنای عام باید در ســاخت 

مسكن تخفیفاتی را اعمال كند تا قیمت تمام شده مسكن را كاهش دهد.
اگر ما جامعه را به ۱۰ دهک درآمدی تقسیم کنیم بدانید که دهک ۸ تا ۱۰ فقط 
میتوانند مســکن تهیه کنند و هفت دهک پایین را باید حتماً دولت حمایت کند 
همچنین برای مسکن دهک اول و دوم باید کمیته امداد و بهزیستی کمک کنند و 

دولت دهک درآمدی ۳ و ۴ را مورد توجه قرار دهد.

در بخش مسکن باید برونگرا باشیم یعنی اگر در بخش مسکن، ساخت و ساز در 
کشور انجام دهیم میتوانیم خدمات فنی و مهندسی را به دنیا صادر کنیم، برای 
مثال آقای چاوز در سال ۸۹ به ایران سفر کرد و به بازدید از پروژه مسکن مهر پرند 
رفت؛ ایشان وقتی این پروژه را دید خیلی تعجب کرد لذا درخواست کرد که برای 

ما در ونزوئال مسکن بسازید.   
در پــی آن بخــش خصوصی بــا وزیر مســکن آنجا صحبت کــرد و قرار شــد ۳۵ 

هزار واحد مســکونی ساخته شــود، و ۳۵ هزار واحد مسکن را بسیار خوب و در 
زمان مقرر ســاختیم؛ آنها هم در آن مقطع زمانی پول خوبی را به بخش 

خصوصی ما دادند که در نتیجه ارزآوری برای کشور داشت. اگر 
آن زمان پروژه مســکن مهر برای هر واحد در داخل کشــور 

۳۰۰ تومان ساخته می شد در ونزوئال یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان برای ما تمام شد.

چرا در کشــور نباید سامانه ای داشته باشــیم که بر اساس آن بیش از یک 

ماشین و یک خانه ثبت شود؟ مگر ما یک ماشین و خانه بیشتر نیاز داریم؟ 

در حال حاضر در کشور ما ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. 

هــر چند عمــده اینها خانه های لوکس هســتند. اگر مالیــات بر خانه های 

خالی اخذ شود و کسانی که دوسال قرارداد می بندند از معافیتی درباره 

اجاره خانه معاف شوند همچنین مشوق و تشویق برای ارائه خانه به جای 

یک سال اجاره دو یا سه سال قرار دهیم حتما قیمت پایین می آید.

البته باید توجه داشــت اینکــه در ولنجک خانه خالی اســت ربطی ندارد 

که دولت بگوید چون خانه خالی در کشور داریم 

نیازی به ســاخت خانه هــای جدید 

نیست. 

را  ولنجــک  اگــر خانه هــای 

تمام قســط هم بفروشــند، 

از اقشــار کم درآمد کسی 

را  آن  خریــد   قــدرت 

ندارد.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

ایرادات به مسکن مهر   ▪
مهم ترین مســئله درباره عباس آخوندی، مواضعش درباره مســکن مهر است. 

او معتقد بود: هدف گذاری مســکن مهر اشــتباه بود. اگر برای طبقه متوســط 

ساخت وســاز بایــد انجام شــود، چــرا دولــت باید متولی این كار باشــد؟ شــما 

مخابــرات به ایــن پیچیدگی را بــه بخش خصوصــی می دهید ولی مســكن را 

بــا مداخله دولت بی ســامان می كنید. البته اســتداللی وجود داشــت كه تهیه 

مسكن سخت است و هزینه آن باال است. از طرفی هم چون نقش آن در زندگی 

مردم عادی بســیار مهم است كاری كنیم كه سهم مردم در تهیه آن كمتر شود 

كه بتوانند خانه دار شوند. این موضوع روش های بهتری دارد. طرح مسكن مهر 

به این شكل حق انتخاب مردم را بشدت محدود كرد. اینكه كسی در وزارتخانه 

بنشیند برای دیگران سقف زندگی تعریف كند، كار صحیحی نیست.

عــدم توجه به مســائل فرهنگــی و اجتماعی ایــن واحدها كه زندگــی مردم را 

مختل  كرد، بعد دیگر این مســئله است. سیســتم حمل ونقل، تأمین آب و... از 

اول معلوم بود كه مشكل دارد. 

 اصلی ترین مســئله  مســكن مهر این بود كه هیچ تعریفی از شــهر نداشت. فكر 

می كردند شهر، ســاختمان و خیابان و معبر است، درصورتی که شهر سازمان 

اجتماعی اســت. اصاًل به عنصر انســان در شهر توجه نداشــتند. در واقع شهر 

را انبــار آدم در نظــر گرفتند و در نظرشــان این بود كه به جــای آنكه كاال داخل 

آن بریزنــد، آدم داخــل آن بریزنــد. اكنون ۱۱۷ هزار واحــد داریم كه حتی یك 

متقاضــی هم نــدارد. این هــا را از پول متقاضیان ســاخته اند! پول مــردم را در 

بیابان حرام كرده اند!

با شروع این طرح چه اتفاقی رخ داد؟ قیمت زمین ۹ برابر شد، قیمت ساختمان 

۶ برابر شد. اقتصاد با یك تورم ۴۰ درصدی مواجه شد و در دسترسی مردم به 

مســكن هیچ كمكی نكرد. این در حالی اســت که مقامات آن دولت می گفتند 

كاری می كنیم قیمت زمین صفر شود.

به گمان ما بزرگ ترین نقطه انحراف طرح مســكن مهر تأکید بر پروژه محوری 

به جــای برنامــه محوری بوده اســت. همین انحــراف، موجب لغــزش دولت به 

تصدی ساخت مسكن و جانشینی دولت به جای مردم و بخش خصوصی شد.

ادامه یا رها کردن تعهدات مسکن مهر  ▪
وی دربــاره تعهــد وزارت خانــه تحت مدیریت خودش نســبت به مســکن مهر 

نیــز معتقد بــود: در دولت قبل تقریبًا دو میلیون و ســیصد هــزار واحد را آغاز 

كردنــد كه از ایــن تعداد یك میلیون واحد را تحویل دادنــد و بقیه آن به دولت 

ما رســید. البته برخــی نماینده های مجلــس قبل می گفتند ایــن واحدهایی 

كــه تحویل مردم داده اند و می گفتند ۱۰۰ درصــد تحویل، در حقیقت كمتر 

از ۱۰۰ درصــد بــود چیزی حدود ۷۰ یــا ۸۰ درصد تكمیل شــده بود. یكی 

از گزارش هایی كه ســازمان بازرســی كل كشــور در دولت قبل نوشته است، 

بیــان كرده كــه واحدهایی كه ۱۰۰ درصــد تحویل مردم شــده، اغلب نه نما 

دارند و نه تكمیل شــده اند. از این یــك میلیون فكر نمی كنم حتی ۴۰۰ هزار 

واحد از آنها ســنددار به مردم تحویل شده باشد. من چند بار گفتم كه مسكن 

مهــر چندین دولت را گــروگان خودش می گیرد. حداقل دو ســه دولت دیگر 

درگیرند. 

تمرکز بر بافت فرسوده با مسکن اجتماعی  ▪
آخونــدی بــه جای ســاخت مســکن بــر احیــای بافت فرســوده شــهری تمرکز 

کــرده بودید. وزیر مســتعفی دولت تدبیــر و امید درباره این مســئله گفته بود: 

بزرگ تریــن دســتاورد دولت تدبیر و امید به جای بیرون شــهرها توجه به درون 

شهرها است، زیرا در ۴۰ سال گذشته همواره به بیرون از شهرها توجه شده و 

 نگاه وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم
 به بازار مسکن 

کیفرخواست آخوندی 
علیه مسکن مهر
گزارش
ناصر باغستانی

عباس آخوندی  دست کم از بیست وپنج سالگی در عرصه سیاست 
و امور اجرایی کشــور حضور داشته و دوره های مختلفی به عنوان 
وزیر مســکن و راه و شهرسازی در باالترین سطح مدیریت کشور 
حضور داشــت، بعد از کش و قوس هــای فراوان تقریبًا شش ســاله 
بــا دولت تدبیر و امید از قطار هیئت دولت پیاده شــد تا جایش را 

محمد اسالمی بگیرد.
آخوندی که از ابتدای انقالب اســالمی دارای مسئولیت در کشور 
اســت و متناســب با دولت های مختلف گاهی در مصــدر وزارت و 
گاهــی در قامت نظریه پــرداز فعالیت کرده اســت، در دوره اخیر 
مخالفــان زیاد و جدی داشــت تا جایی که او را متهم اصلی شــش 
ســال رکود و تــورم مســکن می دانند با ایــن حال او هیچــگاه در 
مقابــل این مخالفت هــا کوتاه نیامــد و نظریات خــودش را دنبال 
کرد، مسیری که او را درنهایت ناچار به استعفا در پاییز ۹۷ کرد. 
در ادامه گزارشــی از برخی دیدگاه ها و نظرات این سیاســت مدار 

می خوانید.
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تغییر این رویكرد مهم ترین سیاست دولت در حوزه بازآفرینی شهری است. ما 

۱۹ میلیون شهرنشین داریم كه در وضعیت بد مسکن هستند و در شناسایی 

اولیه ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هكتار مساحت شهری وجود 

دارد كــه این ۱۹ میلیون در آن زندگی می كننــد.. این ها هم خانه دارند و هم 

ندارند. از نظر فیزیكی زندگی می كنند ولی كیفیت ســكونت آن ها بســیار بد 

است. 

بایــد محلــه ارتقا پیدا كنــد یعنی محل ســكونت ارتقا پیدا كند و ما اســمش را 

گذاشــتیم طرح های بازآفرینی شــهری و طرح های بازآفرینی و باز زنده سازی 

محالت. 

اساسًا اگر كسی بخواهد كاری در حوزه مسكن انجام دهد، نمی تواند مسكن 

را از شهرســازی جدا كنــد! باید این دو با هم احیا شــوند. بنابراین ایده اصلی 

مســكن اجتماعــی این بــود كــه ۲۷۰۰ محله را نوســازی كنــد. این محالت 

اوالً خودشــان دارای یــك ســری منابــع اولیــه هســتند، زمین دارند، ســاكن 

دارنــد، آب دارند، بــرق دارند. از طرف دیگر به لحاظ فیزیكی فاقد یك ســری 

زیرساخت های دیگر هســتند. بنابراین ایده ای كه وجود داشت این بود كه ما 

ایــن محالت را اولویت بندی كنیم و برای هر كــدام از محالت طرح بازآفرینی 

محله را داشته باشیم. 

حجم زیاد خانه های خالی   ▪
فقط در ســال های۸۹ تا ۹۱ در تهران پروانه ۷۶۰ هزار واحد مسكونی صادر 

شــد، این رقم ظرف سه سال بسیار زیاد است. كل واحد های مسكونی تهران 

رقمــی حــدود ۲.۷ تا ۳ میلیــون واحد اســت. وقتی این تعداد پروانه ســاخت 

صادر شــده اســت یعنی به اندازه ۳۰ درصد كل تهران، پروانه ســاخت صادر 

شده است. 

قاعدتا اگر این تعداد پروانه صادر شود فرضیه بر این است كه وضعیت به حدی 

خوب باشــد كه انــگار همه در بهشــت زندگی می كنند امــا در عمل همچنان 

مشكل مسكن داریم. براساس ارقام كلی تراكم خانوار در تهران ۰.۸۴ درصد 

است. یعنی به ازای هر خانوار در تهران ۱.۱۶ خانه وجود دارد. 

اگــر یك میلیون واحد مســكونی كه در این مدت اضافه شــده و برای هر واحد 

هم تنها ۳۰۰ میلیون تومان قیمت را در نظر بگیرید، مفهومش این اســت كه 

۳۰۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه غیرفعال در كشور وجود دارد كه بهره وری 

اقتصــادی اش صفر اســت یعنی چیزی حــدود ۱۰۰ میلیــارد دالر. این یعنی 

سرمایه انباشت شده اما با بهره وری صفر.

وقتی شــما وارد بحث بازار مســكن می شــوید، می بینید از طرفی دو میلیون 

واحد مسكونی مســكن مهر كه با دخالت دولت ساخته 

شــد را داریــم و از طرف دیگر نحــوه تامیــن هزینه های 

مدیریت شــهری به ســمت ســوداگری رفته و یكســری 

واحــد مســكونی لوكــس ســاخته شــد. در واقــع ســال 

۸۵ در كشــور ۶۰۰ هــزار واحــد مســكونی خالــی بود 

و ســال ۹۰ یــك میلیــون و ۶۰۰ هزار واحد مســكونی 

خالی داشــتیم. در ســال ۹۵ تصور من بر این اســت كه 

 ایــن رقم به بــاالی دو میلیون افزایش پیدا كرده اســت.

بنابراین اصل بازار تقاضا در میانه این طیف قرار داشت 

كه در آن دوران پاســخ داده نشــد. اگر اصل بازار تقاضا 

را دهك های ســه تا شش در نظر بگیریم، این دهك ها نه 

قدرت خریــد خانه های لوكس را داشــتند كه بخواهند 

خرید كنند و نه عرضه مسكن مهر برایشان مطلوب بود. 

در ایــن شــرایط ارقام به ظاهر از رشــد خبر مــی داد اما 

اصل تقاضا پاسخ داده نشد. 

پس كاری كه باید می كردیم چه بود؟ باید برمی گشتیم 

و حبــاب بازار مســكن را خالی می كردیــم، یعنی نقش 

ســوداگران را حذف می كردیم و آن بخش مســكن مهر 

را می بردیم در بافت شــهری كه تقاضای واقعی داشــت 

و آنجا به این مشكل پاسخ می دادیم. 

كار  دو  همیــن  مســكن  حــوزه  در  كردیــم  كــه  كاری 

بــود. در سیاســت های خود بــه دنبال انضباط شــهری 

رفتیــم. روی ایــن موضــوع اصــرار ورزیدیم كه شــهرداری حق نــدارد قانون 

بفروشــد، كمیســیون مــاده ۵ یــا كمیســیون مــاده ۱۰۰ حــق ندارنــد بــه 

مركــز ســوداگری تبدیــل شــوند. ثانیــا دنبــال ایــن بودیــم كه مســكن مهر 

كــه در واقــع پاســخی بــه تقاضــا در جایــی كــه تقاضــا وجــود ندارد، اســت 

برگردانیــم. شــهری  حاشــیه  بافت هــای  و  فرســوده  بافــت  حــوزه  در   را 

از طرفی سیاســت های ما روی افزایش قدرت خرید مردم از طریق پس انداز 

متمركــز بود. روزی كه مــن آمدم حداكثر ســقف وام ۲۰ میلیون تومان بود. 

االن چقدر اســت؟ برای زوج ها ۱۶۰ میلیون تومان اســت. این هشــت برابر 

افزایش قدرت خرید را نشــان می دهد. همچنین برای كســانی كه تمایل به 

انتقال محل ســكونت خود به این بافت ها را دارند و ســاكنان بافت به صورت 

همزمان حمایت صورت گرفت و سود بانکی کمتر شد.

تعارض منافع در نظام مهندسی   ▪
آخونــدی در زمــان وزارتــش، دعــوای جــدی بــا اکبر تــرکان، مشــاور عالی 

رئیس جمهــور در امــور هماهنگــی نوســازی بافت هــای فرســوده و ناپایدار 

شــهری بر سر سازمان نظام مهندســی داشت. وی معتقد بود: اگر قرار باشد 

در عملیات ســاخت و ســاز كارفرمــا و پیمانكار یا ناظر و مجری یكی باشــند، 

افراد باید از منافع شــخصی خود دفاع كنند لــذا مجبورند از موضع كارفرما 

منافــع سیســتم اداری را حفــظ كنند كه نتیجــه آن تضاد منافــع و آغازی بر 

لغزش برای فساد است. 

در نمونــه ای دیگــر، مشــخص نیســت بنگاهــدار نماینــده خریــدار اســت یا 

فروشــنده مگر می شــود یك نفر همزمان كارگزار دو نفر باشــد یا اینكه هم از 

موجر پول بگیرد هم از مستأجر؟آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باید 

اصالح شــود در این مبحث آمده كه ناظر پروژه ســاختمانی را ســازمان نظام 

مهندسی تعیین می كند، هزینه نظارت مهندس ناظر را مالك پروژه می دهد 

و ناظر نیز باید گزارش را به شــهرداری ارائه دهد. تضاد منافع در این معامله 

ســه وجهی موج می زند، مهندس ناظر نمی داند حافظ منافع مالك اســت یا 

شهرداری یا كارگزار نظام مهندسی. 

اگر بازرســی از پروژه متعلق به شــهرداری است، شــهرداری یك نفر را برای 

پــروژه انتخاب كنــد، اگر ناظر پــروژه برای مالــك كار می کنــد ناظر خودش 

حــق دارد یــك مهنــدس صاحــب صالحیــت را تعییــن كنــد. نكتــه دیگر در 

كشــور وجود دو سیستم مهندســی موازی اســت كه یكی نظام فنی اجرایی 

و دیگری نظام مهندســی اســت، سیســتم اول صالحیت را به دفتر مهندسی 

و بنــگاه اقتصادی می دهد به این معنا كه دولت در واگذاری پروژه ها اساســًا 

صالحیت فرد را بررســی نمی كند بلكــه به دفتر و بنگاه 

مهندســی رتبه می دهد، اما در نظام مهندســی این فرد 

است كه باید صالحیت داشته باشد بنابراین دو سیستم 

کاماًل متضاد داریم كه ســبب شده نظام فنی ساختمان 

نداشته باشیم.

كسانی كه می خواهند دفتر یا شركت مهندسی تأسیس 

كنند باید كسانی باشــند كه دارای صالحیت مهندسی 

در نظام مهندسی ســاختمان باشند این كار یك جراحی 

سختی اســت كه اگر عملی شــود نظام ملی ساختمان و 

ساخت وساز در كشور شكل می گیرد.

اینكه نظام مهندســی برای مردم تعیین تكلیف كند نقض 

حقوق شهروندی است.باید دفاتر مهندسی داشته باشیم 

كــه وقتی متقاضــی به آنجــا مراجعــه می كند ایــن بنگاه 

مهندســی از ابتدا تا انتهای ساخت وساز را خودش انجام 

دهد، درگذشته نیز به همین شكل یك استاد بنا از طراحی 

تا تحویل كلید به مالك خودش همه كارها را انجام می داد 

اما االن مردم باید به چندین مهندس مراجعه كنند و گفته 

می شود برای كسب مجوز ساختمان های بزرگ باید ۲۱ 

امضا از مهندسان گرفته شود.

همچنیــن به دنبــال آن هســتیم تا قانونی تصویب شــود 

كه بنگاه داران معامالت ملكی فقط از مالك و فروشــنده 

كمیسیون اخذ كنند و خریدار به بنگاهدار پول ندهد.

برش ویژه

هدف گذاری مسکن مهر 
اشتباه بود. اگر برای طبقه 
متوسط ساخت وساز باید 

انجام شود، چرا دولت باید 
متولی این كار باشد؟ شما 
مخابرات به این پیچیدگی 

را به بخش خصوصی 
می دهید ولی مسكن را با 
مداخله دولت بی سامان 
می كنید. طرح مسكن 
مهر حق انتخاب مردم 
را بشدت محدود كرد. 

اینكه كسی در وزارتخانه 
بنشیند برای دیگران 

سقف زندگی تعریف كند، 
كار صحیحی نیست
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مسکن 
پیشران اقتصاد

گفت و گو
سعید حسین زاده یزدی

بانک ها با داشــتن قدرت خلق نقدینگی )به تعبیری از هیچ پول به وجود می آورند( یکی از بازیگران موثر در وضعیت مســکن است. نحوه ورود و 
فعالیت این بازیگران در بازار مسکن موضوعی پیچیده است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، از سوی دیگر دولت ها نیز برای اجرای پروژه های 
تولید مسکن نیاز به منابع مالی بانکی دارند که باعث تنیدگی موضوع مسکن، نقدینگی و بانک ها می شود، شاید نمونه عینی را در پروژه مسکن 
مهر دید که مخالفان آن معتقدند که مســکن مهر موجب افزایش نقدینگی و تورم شــد، در حالی که دکتر حســین درودیان، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه تهران در گفت وگو  با رصد معتقد است که استفاده از قدرت خلق پول بانک ها در پروژه های مسکن مهر در واقع روغن ریخته ای بود که 
نذر امام زاده شد، یعنی استفاده بهینه از افزایش نقدینگی. این مسئله را مقایسه کنید با شش سال اخیر که پروژه مسکن مهری نبود اما نقدینگی 

کماکان افزایش پیدا کرد بدون این که حداقل خانه ای برای مردم ساخته شود. در ادامه این گفت وگو را بخوانید.

یکی از مســائلی که در زمینه توســعه اقتصادی وجــود دارد، پیدا 
کردن بخش پیشــران توســعه در اقتصاد کشــور اســت. به نظر شما چه 
بخش هایــی در این زمینه با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور، ظرفیت 
پیشران توســعه قرار گرفتن را دارند و کدام یک در حال حاضر اولویت 

بیشتری دارند؟ و آیا مسکن میتواند جز این بخش های پیشران باشد؟
اصوالً انتخاب بخش پیشــران برای اقتصادی که مســأله اش توسعه است و در 

واقع نیاز به توســعه دارد یک کار ضروری اســت چون نمی توان همه نیروها را 

در همــه بخش ها توزیع کــرد. بعضی از بخش هــا قابلیت رشــد آفرینی، ایجاد 

آثار القایی و آثار چندمرحله ای بیشــتری دارند و به خاطر همین طبیعی اســت 

که باید روی آن ها تمرکز گذاشــت. البته انتخــاب هر بخش تا حدی به اهداف 

توســعه کشور بســتگی دارد اما می توان گفت که بخشــی باید انتخاب شود که 

بقیه بخش ها بیشــتر به آن وابســته اند یعنی بهبود و تحرک در آن بخش خاص 

می تواند بقیه را با شدت و قدرت بیشتری تحت تأثیر قرار بدهد.

در ایــران ماهیت عمــده صنایــع و بخش های اصلــی اقتصاد مبتنــی بر منابع 

طبیعی اســت و این صنایع هســتند که به عنوان پیشــران شــناخته می شــوند 

مثاًل در رأس آن نفت، پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع کانی غیرفلزی مثل 

سنگ، سیمان، سرامیک، گچ و ... است.

بــه ایــن واقعیت هم بایســتی توجــه کرد که کشــورمان بــه فناوری هــای نوین 

دسترســی نــدارد، بنابرایــن بخش پیشــران انتخابــی باید فناوری متوســطی 

بخواهد، نه فناوری خیلی باال.

عالوه بر این با توجه به شرایط تحریمی و سیاسی کشور بهتر است که بازار این 

بخش پیشــران داخلی باشد یعنی جدا از اینکه منابعش داخلی است، بازارش 

هم حتی االمکان داخلی باشد.

بــا این معیــار پتروشــیمی بخش پیشــران خوبی نیســت چون بــازارش عمدتًا 

خارجــی اســت و باید محصولش در خارج فروخته بشــود. عــالوه بر این بخش 

پیشران بایستی اشتغال زا هم باشد، یعنی کاربر محور باشد.

بــا ایــن مقدمــه می توان گفــت که بخش ســاختمان یعنــی ســاخته واحدهای 

مسکونی و غیرمسکونی، تأسیسات زیربنایی و ... چنین ویژگی هایی را دارند.

بخش مســکن هــم مبتنی بر منابع طبیعی اســت و هــم بازار داخلــی دارد اما 

فّنــاوری ســنگین و پیچیــده ای نمی خواهــد. عــالوه بر ایــن به لحــاظ اجرایی 

قابلیت های خوبی هم داریم. به طور نمونه در یکی از کشــورهای شــرق آســیا 

یک شــرکت ایرانی یک پروژه راه سازی سنگینی را اجرا کرده بود که با حضور 

مقامات آن کشور افتتاح شد.

عالوه بر این بخش ساختمان ظرفیت اشتغال زایی باالیی هم دارد و بخش های 

 خدمت یا خیانت بانک ها به مسکن 
 در گفت وگو  با حسین درودیان، 

استاد دانشگاه تهران

 مهار طمع بانک ها 
با هدفمندسازی تسهیالت

آیا مسکن مهر باعث تورم و نقدینگی شد؟
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مختلفی همانند حمل ونقل ریلی و جاده ای را تحت تأثیر قرار می دهد.

یکــی از مســائلی کــه در اقتصاد کشــور وجــود دارد، افزایش حجم 
نقدینگی اســت که عمدتًا در مواقع بحرانی اقتصاد با هجوم به بازارهای 
نامولد مثل ســکه، ارز، مســکن، خودرو و... و ســفته بازی موجب افزایش 
قیمت ها می شــود. به نظر شــما چه راهکاری بــرای هدایت این نقدینگی 

سرگردان به سمت بازارهای مولدی نظیر مسکن وجود دارد؟
بهتریــن زمان بــرای هدایــت قبل از ایجــاد یا در لحظــه ایجاد نقدینگی اســت. 

نقدینگی وقتی ایجاد شــد به طلب یک تعداد ســپرده گزار تبدیل می شود و بعد 

از آن هدایت نقدینگی به این معطوف می شــود که ما به اشــکال مختلف آن را از 

موجودی حساب آن افراد بگیریم و به یک مصارفی تخصیص بدهیم.

قطعــًا ایــن کار با موانع زیادی روبه رو اســت ولــی به معنی ناممکن بودن اســت 

ولی ظرفیت آن بســیار حداقلی می شــود. معمول ترین روش بــرای هدایت این 

نقدینگی در بازار ســرمایه اســت که از طریق ســازوکارهایی مثل انتشــار اوراق 

شرکت های مختلف مردم را برای انتقال پولشان ترغیب کند.

البته اگر انتشــار اوراق بیش از حد باشد به نرخ بهره فشار خواهد آورد، باالخره 

آن اوراق همانند ســپرده بانکــی تضمین ندارد. مثاًل اگر افــراد االن در بانک ها 

هیجــده درصــد الی بیســت درصد ســود می گیرنــد، برای اوراق ســود بیشــتر 

یــا حداقل برابــر با ســود بانکی می خواهنــد. اگر دولــت برای جبــران این خأل 

ضمانتی روی اوراق بگذارد ماهیت آن اوراق عماًل همان ماهیت ســپرده بانکی 

می شــود و گویی با همین فروش اوراق به نحوی خلق نقدینگی کرده اســت که 

دیگر هدایت نقدینگی نیست!

در مجموع قابلیت هدایت شــدن نقدینگی موجود وجود دارد ولی به شــکل و به 

یــک اندازه محدودی و آن هم برای پروژه های خیلی مشــهور و ســودآور شــدنی 

است؛ یعنی مردم تا حدی به سودآوری این شرکت ها اطمینان کنند که خودش 

در فاصله محدودی اشباع خواهد شد.

یکــی از مســائلی که در حوزه تولید و ســاخت مســکن وجود دارد؛ 
تأمین مالی آن است، به نظر شما شیوه مناسب تأمین مالی چیست؟

بهترین مدل تأمین مالی هدایت اعتبارات بانکی است، بانک ها که وام می دهند 

پول جدید خلق می شــود، برای همین الزم است که برای ساخت مسکن توسط 

عامالن بزرگ مقیاس، شرکت های توسعه گر، شرکت های متخصص در ساخت 

مســکن در مقیاس بزرگ هدایت شــود و در نهایت به وام های فروش اقســاطی 

بلندمدت تبدیل شود. این کار بهترین نوع تأمین مالی در زمینه مسکن است که 

تجارب زیادی هم در دنیا دارد، در کشــور خودمان هم هرچند در اعداد کوچک 

اما به دفعات اســتفاده شــده اســت. ولی این کار هم باعث می شــود که تحریک 

عرضه داشــته باشــیم هــم تقاضا را حمایت می کنــد و اینکه مردم هــم بتوانند با 

اســتفاده از آن وام و تســهیالت با یک دوره زمانی نســبتًا قابل توجه و بلندمدتی 

مسکن موردنیاز خود را تهیه کنند.

یکی از سیاست هایی که در دولت نهم و دهم در زمینه تولید مسکن 
مورد توجه قرار گرفت، سیاست مسکن مهر بود. یکی از انتقادهایی که به 
این سیاســت می شــود این اســت که موجب دســت درازی دولت به منابع 
بانــک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و درنتیجه ایجاد تورم در اقتصاد و 

بخش مسکن شد. به نظر شما این تحلیل صحیح است و یا خیر؟
این که مســکن مهر به منابع بانک مرکزی متصل بود و باعث افزایش پایه پولی شــد 

درست است اما مسئله این است که اگر مسکن مهر اجرا نمی شد آیا این افزایش پایه 

پولی متوقف می شــد؟ مســکن مهر باعث افزایش پایه پولی شــد اما اگر مسکن مهر 

نبــود نیروهــای درون زای دیگری پایه پولی را افزایش می دادند. به عبارتی مســکن 

مهــر یک روغن ریخته ای را نذر امامزاده می کرد و از یک اتفاق محتوم یعنی افزایش 

پایه پولی بهره برداری می کرد.

برای همین شــاهد بودیــم که بعد از توقف مســکن مهر روند افزایــش پایه پولی 

کمــاکان ادامــه پیــدا کــرد و به شــکل مخرب تــری اتفــاق افتــاد. بــرای همین 

نمی توانیم بگوییم که مســکن مهر باعث افزایش نقدینگی  شــد. بله مسکن مهر 

باعث افزایش پایه پولی می شــد ولی حجم نقدینگی و رشد آن به عوامل مؤثری 

دیگری مرتبط بود.

رشــد نقدینگــی به صورت درون زا و خــودران نیاز به پایه پولــی را ایجاد می کند 

چــون بانک ها نیاز بــه پول نقد دارند. پول نقدشــان هم پایه پولی اســت. عالوه 

بر این جامعه نیاز به اسکناس دارد، یک قسمت از پایه پولی اسکناس است.

ضمن اینکه تغییر تورم در اقتصاد ایران کار ســاده ای نیست مثاًل در مقطعی که 

مســکن مهر اجرا می شد، ما تحریم  و چند برابر شدن نرخ ارز را هم داریم؛ یعنی 

فقط مســکن مهــر نبود که باعث تورم شــد، شــاید بتوانیم بگوییم مســائل پولی 

حدود ۱۵ درصد عامل تورم بود.

اینکــه تورم ۴۰ درصد شــد، پیداســت که اتفــاق جدیدی افتاده اســت. یادمان 

نرود در دوره مســکن مهر و بعد از آن رشــد نقدینگی یا پایه پولی رشــد متفاوتی 

نسبت به گذشته نداشت. از نظر کمیت همان است. به خاطر همین در مجموع 

نمی توانیم مسکن مهر را عامل افزایش نقدینگی بدانیم.

یکــی از نهادهایی کــه با توجه به حجــم باالی دارایی هــای خود در 
بخش مســکن بسیار فعال است، بانک ها و مؤسسات اعتباری هستند. از 
منظر شــما اوالً بخش مســکن از منظر بانک هــا چه اهمیتــی دارد و ثانیًا 
بانک هــا چــه نقشــی در بــازار مســکن دارنــد؟ آیــا بانک هــا در رکــود و 

رونق بخش مسکن مؤثر هستند یا خیر و چگونه؟
بانک ها نه تنها در ایران بلکه به طور کلی در دنیا به ملک و مســتغالت عالقه مند 

هســتند چون هــر اتفاقی کــه بیفتد در نهایت ایــن دارایی برای آن هــا موجود و 

باقی ماندنی اســت. در مورد تجارت و بازرگانی هم همین گونه اســت، چون در 

نهایت یک دارایی عینی موجود اســت. غیر از این دارای ریسک است. عالوه بر 

این زمین و ملک برای بانک ها وثیقه های خوبی هم هســتند. وقتی مثاًل زمینی 

یــا ملکــی همین االن وجــود دارد به خاطــر همین یک اهمیت دیگــری که دارد 

مخصوصًا برای بانک ها این اســت که وسایل خوبی را برای آن ها فراهم می کند 

و در حقیقت وثیقه خوبی محسوب می شود.

بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در بدو تأســیس و پیدایش روی رکود بخش 

مســکن خیلی تأثیر گزار بود ه اند، یا خودشان مســتقیم سرمایه گذاری کرده اند 

یا این که به افرادی وام داده اند که در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند.

در چنــد ســال اخیر به دلیل مســائل تحریمی و این ها به هر حــال آن بحث های 

بیماری هلندی، از جذابیت بخش مسکن مقداری کاسته شده است. همچنین 

اشباع شدگی بخش مسکن هم باعث شده که آن زمینه سرمایه گذاری که پیش 

از این وجود داشت االن وجود نداشته باشد.

بــا توجه وضع کنونی ترازنامه بانک ها و این که مســکن حجم عمده 
دارایی های بانک ها را تشکیل می دهند، به نظر می رسد بانک ها ذی نفع 
تورم در بخش مســکن هســتند. بــه نظر شــما چگونه می تــوان قوانین و 
سیاست های اقتصادی کشور را به گونه ای چید که بانک ها ذی نفع تورم و 

سوداگری بخش مسکن نباشند؟
بانک ها از تورم بخش مسکن ذینفع هستند و بهره می برند. بهترین کار برای عالج 

این موضوع تأمین یک رژیم اعتباری اســت یعنی سقف ورود هر بانک نسبت به یک 

دارایی تنظیم و تعیین بشــود. عالوه بر ایــن نوع ورود به بخش ها و نوع مصارفی که 

بانک ها در تسهیالت سرمایه گذاری دارند، تنظیم و تعیین شود تا ورود بانک به هر 

بخش با منافع عمومی همگرا باشد.

در واقع یک سیاست اعتباری و یک نوع تنظیم گری در شیوه مصرف اعتبارات و 

ترکیب سبد دارایی بانک هاست، چه به شکل ممنوعیت سقف یعنی سلبی و چه 

به شکل ایجابی؛ یعنی باید به بانک ها بگوییم با پولشان چه بکنند و چه نکنند.

به نظر شما چه خألهای قانونی و یا اجرایی در نظام بانکداری کشور 
وجــود دارد کــه باعث شــده بانک ها این چنیــن نقش پررنگــی در بخش 

مسکن داشته باشند و این خألها چگونه قابل رفع هستند؟
تاکنــون ما یک رژیم اعتباری مشــخص و روشــن و ثابت و دائمی نداشــتیم تا به 

بانک ها بگوید چطور سرمایه گذاری یا وام دهی انجام شود.

حتی برعکس در مواردی تخلفات چه غیرقانونی تبدیل به تخلفات قانونی است. 

مثــاًل بانکی بــرای خرید یک ملکی لوکس به صورت مشــکوک در شــورای پول و 

اعتبار مجوز ویژه گرفت. پس خأل قانونی ما همان نظام سیاست گذاری اعتباری 

است. البته جاهایی هم بوده که این سیاست ها در عمل اجرا و اعمال نشده است.

 خدمت یا خیانت بانک ها به مسکن 
 در گفت وگو  با حسین درودیان، 

استاد دانشگاه تهران

 مهار طمع بانک ها 
با هدفمندسازی تسهیالت

آیا مسکن مهر باعث تورم و نقدینگی شد؟
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مسکن 
پیشران اقتصاد

سه نقش بانک ها در بازار مسکن  ▪
پیش از تحلیل، ابتدا باید نحوه  مکانیســم هایی که بانک ها را به بازار مسکن 

مرتبط می کند، شفاف شــود. بانک ها از مسیرهای تملک، سرمایه گذاری و 

اعطای تسهیالت به شرح زیر در بازار مسکن ایفای نقش می کنند. 

ورود خوب، ورود بد  ▪
شاید مهم ترین خدمتی که بانک به خانوار عرضه می کند این است که به وی 

اجــازه می دهد به پشــتوانه درآمدهای آتی خود، تســهیالت دریافت کرده و 

مسکنی تهیه نماید. بنابراین واضح است که وقتی از آسیب های ورود بانک ها 

به بازار مســکن سخن می گوییم مقصود این نوع از ورود مجاز بانک ها به این 

بازار نیست. اما تملک دارایی از سوی بانک ها و همچنین سرمایه گذاری در 

بخش مسکن و یا اعطای تسهیالت به شرکت های ساختمانی زیرمجموعه به 

دالیلی که در ادامه میآید، به بهینگی تخصیص منابع در بازار مسکن صدمه 

میزنند. 

در کشــورهای توسعه یافته، مســکن به عنوان مهم ترین کاالی اساسی بعد از 

بخــش مالی موضوع شــدیدترین مقررات گذاری ها هــم در حوزه خرید و هم 

در حوزهی اجاره قرار میگیرد تا این کاالی اساســی دســتمایه سودجویی ها 

و حمالت سوداگرانه قرار نگیرد.

اخــذ مالیــات بر عایدی ســرمایه با نرخی نزولی نســبت به مــدت نگهداری، 

تنها یکی از ابزارهایی اســت که کشــورها برای مقابله با سوداگری استفاده 

میکنند. متأســفانه بازار مسکن در ایران برخالف کشورهای توسعه یافته در 

مقابل حمالت ســوداگرانه مصون نشده است و به شدت مقصد این حمالت 

قرار میگیرد. 

قدرت خلق نقدینگی بانک ها  ▪
 Speculative( ســوداگرانه  تقاضــای  را  پــول  تقاضاهــای  از  یکــی  کینــز 

Demand for money( می دانــد بــه ایــن معنا که افراد بخشــی از پول را 

الگوی ورود بانک ها به بازار مسکن

از سوداگری بخشی تا انتفاع ملی
یادداشت 

میثم خسروی

قانونروش هانقش

تملک دارایی غیرمنقول
نگهداری اموال تملیکی

غیرمجاز خرید دارایی

سرمایه گذاری
تأسیس شرکت ساختمانی

سرمایه گذاری مستقیم

اعطای تسهیالت

خرید مسکن به خانوار
مجاز

ساخت مسکن به تولیدکنندگان

غیرمجازبه شرکت های ساختمانی زیرمجموعه

ورود بانکها به مقوله سرمایه گذاری و خرید  امالک و مستغالت از زوایای مختلف قابل ارزیابی و بررسی است. اختصاص دادن بخشی از ترازنامه 
بانکهــا به ملک و زمین، از حیث ســالمت مالی بانک ها، پیامدهای ناگواری بر نقدینگی ترازنامه ی بانک هــا دارد، زیرا این دارایی ها، بدون جریان 

وجوه نقد بوده و ریسک نقدینگی بانکها را افزایش می دهد. 
در رسانه ها و تبیین های کارشناسی بیشتر از این منظر به مقوله ورود بانکها به بازار داراییهای غیرمنقول پرداخته میشود. اما سؤال این نگارش 

این است که پیامد این ورود، بر بازار مسکن چه میتواند باشد؟ آیا می توان آن را برای بازار مسکن مناسب دانست یا خیر؟
توضیح آنکه به هر تقدیر شرکتهای سرمایه گذاری مسکن ذیل بانک ها یکی از عرضه کنندگان عمده بازار مسکن هستند و به تولید مسکن کمک 

می کنند. آیا وجود این شرکت ها برای اقتصاد مسکن مفید نیست؟
در این نوشــتار ســعی می شود، ضمن بررســی الگوی ورود بانک ها به بازار مسکن، ســهم اموال این چنینی در ترازنامه بانک ها، سؤال مطرح شده 

پاسخ داده شود.

طی سال های اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری 

از کارشناســان بــوده و البته همواره بدون پاســخ 

مانده، این است که بازیگران قدرتمند بورس بازی 

و داللــی بازار مســکن چــه گروه ها یا چه کســانی 

هستند. این ســؤال زمانی دارای اهمیت می شود 

که بدانیم ایران جزء معدود کشــورهایی است که 

ابــزار مالیاتی مناســبی بــرای کنترل ســوداگری 

در بخــش مســکن نــدارد. به عبارت دیگــر، عــدم 

طراحــی ابزارهای مالیاتــی و کم توجهی به نقش 

مالیات در بخش سیاســت گذاری مسکن همواره 

این شــائبه را به وجود مــی آورد که چــه گروه های 

ذی نفع قدرتمندی در ســوداگری بازار مســکن و 

زمین فعالیت می کنند که ســال ها سیاست گذار 

بخش مسکن در ایران از طراحی و ایجاد ابزارهای 

مالیاتی امتناع یا نســبت به آن سهل انگاری کرده 

اســت. در این زمینه به جهت اینکه ســوداگری در 

بخش مسکن نسبت به بخش های مولد اقتصاد از 

ســود باالیی برخوردار اســت، این استدالل وجود 

دارد کــه بانک هــا همــواره نقدینگی باالیــی را در 

بخش سوداگری مســکن صرف می کنند و به این 

جهــت از ذی نفعان قدرتمند بازار مســکن و زمین 

هســتند. به گزارش تســنیم در این زمینه بررسی 

نســبتاً جامعــی از فعالیت هــای بانک هــا در بازار 

مسکن و امالک انجام داده که نتایج آن قابل تأمل 

است، به طوری که بررسی ها نشان می دهد؛

۱- در صورت های مالی هیچ یک از بانک ها آثاری 

از سرمایه گذاری در بخش امالک دیده نمی شود

۲- بانک هایی همانند بانک مســکن و بانک شهر 

که عملکرد آن ها در سیاست گذاری بخش مسکن 

مؤثر اســت، در فقدان قانون تعــارض منافع، خود 

انبوه ساز بخش مسکن هستند

۳- بانک های کشــور شرکت های زیادی در حوزه 

ساخت وســاز، پروژه هــای عمرانی و مســتغالت و 

مســکن دارند کــه از بررســی وضعیــت ۱۷ بانک 

کشــور به ۷۸ شــرکت انبوه ســاز یا فعال در حوزه 

مستغالت رسیده اســت و ۴- برخی از سیاسیون 

حوزه شهرسازی و مسکن کشور عضو هیئت مدیره 

شــرکت های بانک ها به ویژه بانک های خصوصی 

کشور هستند.

 سیاسیون   ▪
در هیئت مدیره انبوه سازان بانکی

بررســی اطالعــات و صــورت مالی شــرکت های 

وابسته به بانک ها بســیار پیچیده و زمان بر است، 

اما کمی جســت وجو در صورت مالی و وب ســایت 

برخــی بانک هــا نشــان می دهــد در زیرمجموعه 

بسیاری از شرکت های وابسته به بانک های کشور 

به ویژه در بانک های خصوصی، افراد سیاســی ای 

به چشــم می خورنــد که ســال ها در حــوزه کالن 

و سیاســت گذاری حــوزه مســکن و شهرســازی 

فعالیــت داشــته اند. برای مثــال بررســی صورت 

بانک ها، چراغ خاموش در بازار مسکن

بط
مرت
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بدیــن خاطر نگــه میدارند که وقتی فرصت ســفته بازانه پیش آمد بدون 

فــوت وقــت از آن بهره ببرند و ســود کســب کننــد. به عنوان مثال فرض 

کنید سهامی در بازار سرمایه به دلیل نوسانات سیاسی و کوتاه مدت در 

روند صعودی قرار می گیرد و مجددًا به قیمت پیش بازمی گردد. کســی 

میتوانــد از این فرصت ســوداگرانه حداکثر بهره را ببــرد که پول نقد در 

اختیار داشــته باشــد و بتواند بــدون فوت وقت، اقدام به خرید و ســپس 

فــروش این ســهام نماید. یعنــی مهم ترین محدودیتی که بــرای ورود به 

ســوداگری وجود دارد میزان پول نقد در دسترس یا دارایی های معادل 

نقد اســت که هرکسی در شــرایط نوســانات کوتاه مدت آن را در اختیار 

نداشته باشد از بهرهمندی از سود سوداگری محروم خواهد شد. 

از آنجایی کــه بانک هــا قدرت خلق پول دارند، این محدودیت پیشــروی 

آن ها نیست و برخالف افراد دیگر هر وقت بخواهند و به صرفد میتوانند 

بــا ضــرب چنــد کلید در کیبــورد ایــن محدودیــت را از پیــش روی خود 

برداشته و از منافع سفته بازانه، سود کسب کنند. 

بنابرایــن اســتفاده از فرصت هــای ســوداگرانه در هر بــازاری و از جمله 

مســکن بــرای بانک ها بســیار بســیار مهیاتر از ســایر نهادهــا و افراد در 

اقتصاد اســت که متأســفانه همان طور که اشــاره شــد زیرســاخت های 

مالیاتــی نیــز از آن جلوگیری نمی کننــد و از قضا به دلیــل اینکه کاالی 

اساسی هستند آسیب های گرانبارتری برای اقتصاد دارد. 

سوداگری پنهان بانک ها  ▪
سهم بانک ها در ســوداگری بازار مســکن در صورت های مالی آنها قابل 

ردیابی نیست اما به دلیلی که اشاره شد و همچنین مشاهده سهم اموال 

غیرمنقــول در ترازنامه بانک ها از ورود جدی بانک ها با مکانیســم تملک 

دارایی در بازار مسکن پرده برمی دارد. 

ارزش مانده اموال غیرمنقول )اعم از خریداری شده و تملیکی( را میتوان 

حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که چیزی حدود ۱۰ درصد 

ترازنامــه بانک هاســت. الزم به ذکر اســت که ایــن ورود بانــک به معنای 

تقاضای بانک در بازار مسکن است.

شرکت ها وابسته بانک ها رقبا را حذف می کنند  ▪
مکانیسم دوم و سوم، یعنی سرمایهگذاری مستقیم یا تأسیس شرکت های 

ساختمانی و اعطای تسهیالت به آن ها ورود بانک ها در سمت عرضه بازار 

مسکن تلقی می شود. 

فــارغ از اینکــه از حیث منطق بانکداری چقدر این نوع از ســرمایه گذاری 

قابل توجیه اســت این نوع ورود بانک ها به بازار مســکن می تواند موجب 

افزایش ســاخت مســکن و کمــک به بهبود وضعیــت بازار تلقی شــود اما 

شــرکت های زیرمجموعه بانک ها به واســطه برخــورداری از تأمین مالی 

بانک مزیت رقابتی ویژه ای داشته و به راحتی میتوانند سایر شرکت های 

انبوه ســاز را از گردنــه رقابــت خارج نماینــد و بازار مســکن را از وضعیت 

رقابتی دورتر نمایند. البته کاهش هزینه تمام شده که ناشی از بهرهوری 

باشد یکی از مزیت های رقابت است اما شرکت های بانکی به وسیله رانت 

خلق پولــی که بانک ها دارند، موجب خروج بنگاه های دیگر میشــوند نه 

افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید. 

کدام ساخت و ساز بانک ها خوب است؟  ▪
به هرحال این ورود بانک ها به بازار مســکن در ابتدا بهتر از تملک دارایی 

به نظر می رســد، اما باید دقت کرد که ساخت وســاز واحدهای مسکونی 

و مثاًل ســاخت بافت فرســوده در دستور کار شــرکت های سرمایه گذاری 

بانک های خصوصی نیست بلکه این شرکت ها به ساخت مال های تجاری  

بســیار بزرگ مشــغول هستند که قشــر متوســط و دهک های پایین را از 

حیث استفاده از خدمت مسکن، منتفع نمی سازد. به طور خالصه اگرچه 

فعالیت در عرضه مســکن موجه تر از خرید مســکن توســط بانک هاســت 

اما الگوی ســرمایه گذاری بانک ها به نحوی است که آسیب های فراوانی 

برای ترازنامه بانک ها و ضد رقابتی کردن بازار مسکن دارد و منافعی که 

انتظارش را داشتیم در برندارد.

رانت بانکی در مسکن  ▪
خالصــه  کالم اینکه قدرت خلق پولی که بانک ها اعطاشــده اســت برای 

آن هــا یک رانت خیلی بــزرگ ایجاد میکند که می توانند به پشــتوانه این 

رانت:

به راحتی و بدون هیچ محدودیتی به سوداگری در بازار مسکن بپردازند 

میتوانند بنگاه های بهرهور و کارا در حوزه مســکن را از بازار خارج کنند 

بدون اینکه نیازمند کارایی و تخصیص بهینه نهادها باشند

بنابراین باید در کنار وضع محدودیت بر سفته بازی بر بازار مسکن جلوی 

عرضه سفته بازانه پول در بازار مسکن را نیز گرفت و از ورود این نهادها به 

این بازار حساس جلوگیری کرد. الگوی سرمایه گذاری بانک ها در بخش 

مســکن نیز همســو با منافع اجتماعی نبوده است و مال سازی آن چیزی 

نیست که ورود پرمخاطره و ضد رقابتی بانک ها در بازار مسکن را منطقی 

و به صرفه نماید.

بانک مسکن

بانک تجارت

بانک پاسارگاد

بانک شهر

بانک اقتصاد نوین

بانک ملی

بانک سرمایه

بانک صادرات

بانک گردشگری

بانک سپه

بانک ملت

بانک رفاه کارگران

بانک دی

بانک حکمت ایرانیان

بانک سینا

بانک انصار

بانک کارآفرین

بانک آینده

۲۰
۹ 

۸ 
۶ 

۵ 
۵ 
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۴ 
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۲ 
۲ 
۲ 
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۱ 

۱ 
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۱۷ بانک کشور   تعداد شرکت های فعال 
در بخش ســاخت و ســاز  و مسـکن

توضیــح: در مجمــوع ۱۷ بانــک مذکــور ۷۸ شــرکت فعال در 
زمینه ساخت و ساز و مسکن دارند. البته عدم ذکر نام دیگر 
بانک های کشور به معنی نداشتن شرکت در حوزه مسکن و 

مستغالت نیست

مالی شرکت های انبوه ســاز بانک پاسارگاد نشان 

می دهد،  وزیر مســکن و شهرســازی اســبق در دو 

شــرکت توســعه انبوه ســازی پاســارگاد و شرکت 

ساختمان شهرسازی هشــتم رئیس هیئت مدیره 

و در شرکت مدیریت ســاختمانی آریان پاسارگاد، 

نایب رئیس هیئت مدیره است. 

همچنیــن یــک عضو شــورای شــهر چهارم شــهر 

تهران )دارای مســئولیت در سال های ۹۲ تا ۹۶( 

نیز در شرکت ســاختمان شهرسازی هشتم عضو 

هیئت مدیره است. 

بر این اساس اگرچه بررسی جامعی در مورد دیگر 

شــرکت های بانک های کشــور انجــام نــداده، اما 

به جرئت می توان گفت در هیئت مدیره شرکت های 

دیگر نیــز می توان جای پای سیاســیون دیگری را 

پیدا کرد که به خوبــی می دانند بانک ها چگونه در 

بازار آشــفته مســکن در ایران، گلیم خــود را از آب 

بیرون بکشند.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

نگرانی غرب از مالکیت خانه  ▪
مالکیت خانه بزرگ ترین سیاســت اقتصادی غلط غرب است، این موضوع که 

مدت هاســت به نگرانی بزرگی تبدیل شده اســت، منجر به تحلیل رفتن رشد، 

عدالت و اعتماد مردم به نظام سرمایه داری می شود.

برخی اوقات ممکن اســت اقتصاد هم متأثر از تصادم ها و سقوط های ناگهانی 

گــردد و هم ممکن اســت تحت تأثیر بیماری های مزمن قــرار بگیرد. بازارهای 

مسکن در دنیای سرمایه داری منجر به بروز هر دو نوع از این مسائل و مشکالت 

شده اند.

انفجار وام های مسکن در غرب  ▪
میلیاردهــا دالر وام هــای مســکن ناکارآمــد سیســتم مالــی را در ســال های 

۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ منفجــر کرد؛ امــا همان طور که اختــالل عملکرد تدریجی و 

غیرقابل تصوری که مسکن در طول چندین دهه به وجود آورده است موضوعی 

ویران کننده به شــمار می رود، شــهرهای پرهیاهو بدون داشــتن فضای کافی 

برای رشــد، مالکان و صاحب خانه هایی کــه رو به پیری می روند و در خانه های 

نیمه خالی خود می نشینند و همچنان مصمم هستند تا از دیدگاه و موضع خود 

مراقبت کنند و نســلی از جوان ترها که به راحتی قادر نیســتند مســکنی برای 

خــود بخرند یــا اجاره کنند و فکــر می کنند نظام ســرمایه داری منجر به تحقیر 

و شکســت خوردن آن ها شــده اســت نیز موضوعاتــی ویران کننده و ترســناک 

قلمداد می شوند.

گزارش اختصاصی این هفته اکونومیســت حاکی از آن است که سیاست های 

منحــرف و بــه انحطاط رفته مســکن کــه مربوط بــه دوران جنــگ جهانی دوم 

می شــود و با شیدایی و شیفتگی مرتبط با مالکیت خانه و مسکن در هم تنیده 

شده است بیش از هر چیز دیگری در غرب مورد سرزنش واقع می شود.

این سیاست ها به یکی از جدی ترین و طوالنی ترین شکست های اقتصادی در 

دنیای سرمایه داری منجر شده اند. در چنین اوضاعی ضرورت استفاده هرچه 

سریع تر از یک ساختار و معماری جدید و تازه به شدت احساس می شود.

انتقاد از عدم ساخت وساز جدید در شهرها  ▪
ریشه  این شکست چیزی نیست مگر فقدان ساختمان سازی به ویژه در نزدیکی 

شــهرهای رونق یافته ای که شــغل های فراوانی در آن ها وجــود دارد. قوانین و 

مقررات احمقانه ای که از ســیدنی تا ملبورن گســترش یافته اســت وســیله ای 

برای مراقبت و محافظت از مالکان موجود است.

این قوانین مانع از ساخت آسمان خراش ها و آپارتمان ها توسط توسعه دهندگان 

می شــود؛ چیزی کــه اقتصاد دنیای مــدرن آن را طلب می کنــد. در نتیجه  این 

وضعیت، اجاره ها و قیمت  خانه ها در این مناطق به شدت باال رفته و کوچ کردن 

به این نواحی و مناطق که پردرآمدترین شغل ها را در خود دارند برای طبقه ی 

کارگر سخت شده و به این ترتیب، سرعت رشد کند شده است.

۱۱ درصد تولید ناخالص ملی آمریکا هزینه مسکن می شود  ▪
مجموع هزینه های مســکن در آمریکا ۱۱ درصــد تولید ناخالص ملی را جذب 

کرده اســت و این رقم در مقایسه با عدد ۸ درصدی ۱۹۷۰ سه درصد افزایش 

یافته اســت. اگر فقط ســه کالن شــهر نیویورک، سان فرانسیســکو و سن خوزه 

قوانیــن برنامه ریــزی خود را اصــالح می کردند، تولید ناخالــص ملی آمریکا ۴ 

درصد باالتر می رفت. این یعنی یک ارزش فراوان و قابل تأمل.

بازارهای مســکن بازارهایــی صرفًا ناکارآمــد و درعین حال عمیقًا نامســاعد و 

ناعادالنه هســتند. در طول چند دهه، کاهش نرخ سودها به بدتر شدن اوضاع 

نابســامان عرضه مســکن و افزایش قیمت ها منجر شده اســت. شور و هیجان 

مسکن در کشور آمریکا در شهرهای پررونق متمرکزشده است.

در دیگر کشورهای سرمایه دار از جمله کشورهای انگلیسی زبان- که عدم تعهد 

در امالک یک نوع فعالیت ملی به شمار می  رود- سیاست های ملی متوسط باال 

گرفته است. بحران مالی تأثیری در از بین رفتن این روند نداشته است.

گزارشی نشریه انگلیسی اکونومیست از بازارهای مسکن در دنیایغرب

جوانان غربی در رویای صاحب خانه شدن 
ترجمه و تنظیم
 فاطمه بختیاری

آیا آرزوی خانه دار شدن تنها به ایرانیان اختصاص دارد؟ شاید برای خیلی از افراد غیرقابل باشد که مشکالت جاری کشور در سایر نقاط جهان نیز 
وجود دارد، تصویری ایده آل از غرب باعث خواهد شد که سطح توقعات از وضعیت فعلی خودمان متفاوت باشد. هرچند وجود مشکل مسکن در 
ســایر کشــورها به معنی نادیده گرفتن شرایط کشور نیست اما بایستی به این مهم توجه کرد که برای رسیدن به یک راه حل بایستی تمام تجارب 
را بررسی و تحلیل کرد. برای ارائه تصویری از وضعیت بازارهای مسکن در کشورهای غربی سراغ مقاله اخیر نشریه انگلیسی اکونومیست رفتیم. 
هرچند این نشــریه صراحتًا طرفدار بازار آزاد و نظام ســرمایه داری است اما اذعان می کند که سیاست های غلط در این نظام منجر به بی عدالتی و 
نابرابری در بین شــهروندان کشــورهای مختلف شده است و خشم نســل های جوان از این وضعیت منجر به فروپاشی آن خواهد شد. به گفته این 
نشریه اقتصادی وقت عبور از یک سیاست کهنه و البته معیوب در بازار مسکن فرا رسیده است. اکونومیست با بررسی تبعات اقتصادی-سیاسی 
»اصرار دولت ها بر تأمین مســکن ملکی« می نویســد که این نوع سیاســت گذاری عالوه بر اینکه در داخل بازار مسکن،  عدم تعادل شدید عرضه و 
تقاضا را سبب می شود باعث بی اعتمادی شهروندان به سیاست گذاران و سرخوردگی جوانان فاقد مسکن می شود. برخی کشورها به جای تمرکز 
بر افزایش مالکیت، سیاست »عرضه مسکن اجار ه ای توأم با اجرای قوانین ضامن مستأجر« را به کار گرفته اند. از سوی دیگر بر مسئله عرضه سنگین 

و افزایش ساخت وساز مسکن تأکید می کند. در ادامه ترجمه کامل مقاله اکونومیست را می خوانید.
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در بریتانیا، نرخ مســکن متأثر از تورم به شــدت برابر است با باالترین نرخ قبل 

از دوران بحــران. این در حالی اســت کــه حقوق و دســتمزدهای واقعی هیچ 

افزایشــی نداشــته اند. در اســترالیا، علی رغم کاهش های اخیر، نرخ مســکن 

همچنــان ۲۰ درصــد باالتر از ســال ۲۰۰۸ باقی مانده اســت. در کانادا نرخ 

مسکن به اندازه نصف رقم قبلی افزایش یافته است.

مسکن عامل نابرابری در غرب  ▪
بــاال رفتــن بهــای مســکن منجــر بــه نابرابری هــا و اختالفات وســیع شــده و 

تفکیک های جغرافیایی و نســلی گســترده ای را موجب شــده اســت. در سال 

۱۹۹۰، نســلی از بیبی بومرهــا )کودکان نســل انفجار( با متوســط ســن ۳۵ 

ســال، مالــک یک ســوم ارزش امــالک و مســتغالت آمریــکا بودند. در ســال 

۲۰۱۹، گروهی از نسل هزاره در ابعاد مشابه و با متوسط سن ۳۱ سال، فقط 

مالــک ۴ درصد از امالک و مســتغالت آمریکا بودند. از نظــر جوانان، صاحب 

مسکن شدن امری دست نیافتنی است مگر آنکه شما پدر و مادری سرمایه دار 

داشــته باشید. این رویکرد نشــانگر حرکت این نســل به سمت »سوسیالیسم 

هزاره« است. صاحب خانه هایی در هر رده  سنی که در مکان ها و موقعیت های 

رو به کاهش گیر افتاده اند، از سودهای بادآورده  مسکن ها و امالکی که داخل 

و اطراف شهرهای بزرگ و موفق قرار دارند خشمگین و عصبانی هستند.

در ســال ۲۰۱۶ در بریتانیــا، مناطقــی کــه بــازار مســکن آن هــا راکــد بــود 

به احتمال زیــاد به برگزیت ) خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا( رأی داده بودند؛ 

حتی وقتی مشخص شد که برگزیت علت اختالفات درآمدی و طبقاتی در این 

مناطق بوده است.

دعوای مسکن بین تفکرات سیاسی  ▪
شــاید تصور کنید ترس از مســکن و حســادت های مرتبط با مســکن بخشــی 

از شــرایط انســانی اســت. در حقیقت، آســیب  اموال و امالک ریشــه در تغییر 

سیاست های عمومی در دهه  ۱۹۵۰ میالدی دارد؛ در این دوره سیاست های 

عمومی به سمت ارتقاء مالکیت خانه تغییر جهت یافت.

از آن پس دولت ها با استفاده از رایانه ها، معافیت های مالیاتی و فروش مساکن 

عمومی اقدام به ترویج مالک شدن و کمرنگ کردن مقوله  مستأجری کردند. 

سیاســت مداران جناح راســت صاحب خانه شــدن را راهی بــرای رأی آوردن 

می دانســتند. آن ها شعار شــهروند مسئول را ســر می دادند. سیاست مداران 

جنــاح چــپ مقوله  مســکن را مجرایی بــرای توزیع مجــدد ثروت و گــول زدن 

خانواده های فقیرتر با سر دادن شعار سرمایه دارتر شدن می دیدند.

البتــه باید بگوییم که در این مباحث بیش ازحد اغراق می شــود. نشــان دادن 

و اثبات اینکه مالکیت اموال و امالک شــهروندان بهتری می ســازد کار آسانی 

نیست. اگر اهرم مالی را نادیده بگیریم، معموالً مالکیت سهام بهتر از مالکیت 

خانه اســت. بعالوه، جنبش مالکیــت و تصرف ملک هزینه هــای گزافی در بر 

دارد. کســانی که مالک خانه هســتند اغلب با هدف محافظت از سرمایه های 

خود در برابر توسعه مقاومت می کنند.

کاهش تولید مسکن در غرب  ▪
پردازش اطالعات انجام شــده توســط وب سایت اکونومیســت نشان می دهد 

از ســال ۱۹۶۰، تعــداد خانه هــای جدیــدی کــه بــه ازای هــر فــرد در دنیای 

سرمایه داری غرب ساخته شده اســت تا نصف کاهش یافته است. از آن جایی 

که ذخایر محدود اســت و سیســتم به طرف مالکیت تغییر جهت داده، بیشــتر 

مــردم احســاس می کنند اگــر خانه اجــاره کنند خطــر کرده انــد و از دیگران 

عقب مانده انــد. درنتیجــه، سیاســت مداران روی یارانــه  دادن بــه خریــداران 

حاشــیه ای تمرکز می کنند؛ کاری که بریتانیا در ســال های اخیــر انجام داده 

اســت. با ایــن کار، راه پول نقد به طبقه  متوســط باز می شــود و بهای مســکن 

بیشــتر باال می رود. بعالوه، در نتیجه  این اقدام رشــد بدهی های وام مســکن 

بیشتر از قبل می شود و احتمال بحران افزایش می یابد.

تجربه های موفق در افزایش تولید مسکن  ▪
لزومــی نــدارد اوضاع بر این منوال ادامه یابد. اوضاع نابســامان مســکن همه  

دنیا را دســتخوش تغییر نکرده اســت. توکیو کمبود ملک و امالک ندارد. بین 

ســال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ تعــداد ۷۲۸۰۰۰ خانــه در توکیو ســاخته شــد. 

این تعداد بیشــتر از آمار خانه ســازی در انگلســتان اســت. الزم به ذکر اســت 

که هیچ آســیبی هم به کیفیت زندگی در این منطقه وارد نشــده است. تعداد 

بی خانمان ها در ۲۰ سال گذشته در توکیو ۸۰ درصد کاهش یافته است.

مالیات مانع سودهای بادآورده مسکن  ▪
ســوئیس بــرای ترویج توســعه  مســکن بــه دولت های محلــی خــود انگیزه ها 

و مشــوق های مالــی می دهــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه تعــداد خانه ها و 

ساختمان ها به ازای هر فرد در سوئیس دو برابر بیشتر از آمریکا است.

اســاس  بــر  امــالک  و  زمیــن  مالیات هــای  وضــع  از  اســتفاده  بــا  نیوزلنــد 

ارزش گذاری هایی که مکررًا به روزرسانی می شوند، سودهای بادآورده  برخی 

مالکان و صاحب خانه ها را جبران می کند.

نظام اجاره قوی به جای مالکیت در آلمان  ▪
از همــه مهم تر، در برخی مناطق نرخ مالکیت خانه پایین اســت و این موضوع 

اهمیتــی برای مردم ندارد. برای مثال، نــرخ مالکیت خانه در آلمان فقط ۵۰ 

درصــد اســت و بخش اســتیجاری در این کشــور اجاره نامه هــای درازمدت را 

ترویج می کند و حقوق شفاف و قابل اجرایی را برای مستأجرها فراهم می کند. 

با وجود ذخایر کافی و معافیت های مالیاتی یا یارانه های محدود برای مالکان 

و صاحب ملک هــا، مالکیت خانه موضوعی اغواکننده نیســت و نفوذ سیاســی 

کسانی که مالک خانه هستند و با هدف محافظت از سرمایه های خود در برابر 

توسعه مقاومت می کنند، بی اثر می شود. برخالف رشد شدید و اخیر در برخی 

شهرهای آلمان، بهای واقعی مسکن در این کشور به طور متوسط در مقایسه با 

سال ۱۹۸۰ افزایش نیافته است.

جنبش های ساخت و ساز مسکن در غرب  ▪
آیــا می شــود از ســودای مالکیــت خانــه فرار کــرد؟ امــروزه برخــی دولت ها 

قــادر هســتند خشــم ناشــی از کمبــود مســکن و بی عدالتــی بین نســلی را 

نادیــده بگیرنــد. برخــی از دولت ها هم با اندیشــه هایی ناخوشــایند از قبیل 

کنترل اجاره یا حتی افزایش یارانه  وام مســکن پاســخ داده اند. بااین وجود، 

پیشــرفت هایی هم حاصل شــده اســت. آمریــکا معافیت مالیاتــی مربوط به 

پرداخت بهره وام مســکن را محدود کرده است. بریتانیا پرداخت هزینه های 

مبهــم و مشــکوک موجــود در قــرارداد اجاره هــا را غدغــن و پرداخــت وام  

مسکن های خطرناک را محدود کرده است. 

جنبــش تــازه کاری با نام YIMBY در بســیاری از شــهرهای موفــق روی کار 

آمده اســت. این جنبش ساخت وساز مســکن را ترویج می کند. همه  کسانی 

که خواســتار تــداوم حمایت بازارهای آزاد هســتند- از جمله ایــن روزنامه- 

باید به موفقیت چنین جنبش هایی امید داشــته باشند. گذشته از رویکردها 

نسبت به موضوع نظام سرمایه داری، سیاست های مسکن سیستم را ناامن، 

ناکارآمد و ناعادالنه کرده اند. اکنون زمان  در هم شکســتن این بنای فاسد و 

ساختن بازار مسکن جدید و کارآمد فرا رسیده است.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

یادداشت 
محمدهادی عرفان، کارشناس معماری

آیا ما در حال حاضر خانه می سازیم یا ساختمان؟ این سؤالی اساسی در زمینه 

وضعیت فعلی مسکن است که برای پاسخ به آن بایستی به سه ضلع توجه کرد، 

ضلع اول بحث اقتصاد و نقدینگی، ضلع دوم بحث مهاجرت و ضلع ســوم نگاه 

کمی به مقوله خانه و مســکن. دولت ها سعی می کنند که بین توان اقتصادی 

خانواده و قیمت تمام شده مسکن یک توازنی برقرار کنند.

تجربه اروپا؛ از مدرنیسم افراطی تا توجه به نیازهای معنوی  ▪
از ســوی دیگر اساساً در کشورهای غربی اندیشه ورزی و تولید اندیشه تا تولید 

صنعت و رســیدن به محصول و رسیدن به مشــتری یک فرآیند مشخص  دارد. 

به این خاطر ما می بینیم تحوالت مســکن و خانه ســازی در تمدن غرب معنای 

قابل تأملی دارد. مثالً بعد از جنگ جهانی دوم اروپایی ها با یک ویرانه با نزدیک 

چند میلیون تقاضای خانه روبه رو شدند. در این مقطع معماری مدرن با شعار 

»خانه ماشینی برای زندگی است« متولد می شود؛ یعنی کلمه ماشین را برای 

خانه بکار می رود و صرفاً عملکرد فضا برایش از کیفیت فضا مهم تر اســت. این 

فرآیند منجر به تولید چندین میلیون خانه در اروپا می شود که نیاز فوری مسکن 

را تأمین کند اما از آن  طرف متوجه می شوند که این مدرنیسم افراطی در تولید 

مسکن چیزهایی را از آن ها گرفته است و نیاز به بازنگری دارند.

پس لرزه های این بازنگری به مرور از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ شروع می شود و تا حدی 

در ۱۹۷۵ عمالً دیگر معماری مدرن زیر ســؤال می رود. از دل معماری مدرن 

معماری پست مدرن متولد می شود که به همان مبانی فلسفی معماری مدرن 

یعنی اومانیسم اعتقاد دارد اما می گوید برخالف مدرن باید به سنت هم توجه 

کنم اما طوری که دلم می خواهد با سنت برخورد می کنم.

از آن زمــان معنویت و نیازهای روانی انســان جزء دســتور کارهای اولیه تمدن 

غرب قرار می گیرد؛ و ادبیات نگاه انسانی به شهر متداول می شود. این ادبیات 

می گویــد انســان فضاها و حریم هــای اجتماعی هم برای خــودش می خواهد 

نه فقط فضاها کالبدی و صرفاً فیزیکال. از سوی دیگر نگاه سوداگرانه به مسکن 

هم در بعضی از کشــورهای اروپایــی رقم می خورد اما به ســرعت با روش های 

اقتصــادی مدیریتــش می کنند مثالً در فرانســه و انگلیس زمین  ۹۹ ســاله در 

اختیار مردم قرار گرفته می شود تا جلوی زمین بازی و زمین خواری گرفته شود.

موج عظیم شهرنشینی در ایران  ▪
امــا در کشــور ما و بعــد از انقالب یک موج عظیم مهاجرت از روســتا به شــهر را 

اتفاق می افتد که دالیل مختلفی دارد و در این مجال نمی گنجد. بعد از انقالب 

اســالمی یک جهش در شهرنشــینی داریم. شهرنشــین هایی که شهروند هم 

نیستند یعنی آداب و رفتار شهروندی ندارند.

خــود مشــهد از ۱۳۵۷ تا االن بیش از ده برابر شــده اســت، 

این رشــد در دنیا تقریباً بی سابقه است. یکی از مدیران 

شهری برای من نقل می کرد که فرانسوی ها از میزان 

رشــد شــهرهای ما بهــت زده بودند و می گفتند رشــد 

شهرهای فرانسه دهم درصد است.

اما در مشهد می بینیم که غیر از موالید به طور متوسط ساالنه 

۵۰ هزار نفر مهاجر به جمعیت شهر اضافه می شوند. این حجم از 

رشــد جمعیــت برنامه ریزی را مختــل و آن را به مدیریــت بحران تبدیل 

می کند؛ بنابراین داده های حوزه صنعت ســاختمان از دست می رود و اینجا 

است که بازار مثل یک غول افسارگسیخته می خواهد همه چیز را مدیریت کند.

پس یک ضلع موضوع مســکن اقتصاد به معنای افسارگسیخته اش است نه به 

معنای اصیل کلمه اقتصاد چون اقتصاد از صرفه جویی می آید اما این چیزی که 

ما استفاده می کنیم به معنای اسراف و زیاده روی است.

النه ها در مقابل قصرهای کاریکاتوری  ▪
نکته بعد این اســت که ما در ســبک زندگــی هم تعریف مشــخصی نداریم، در 

شهرها با خانه هایی ده الی بیست متری مواجه هستیم که سرپناه است، فقط 

سقف دارد و هیچ کیفیتی ندارد. در مقابل آن النه ها، قصرهای کاریکاتوری در 

شهرها ساخته شده است که ۳ یا ۵ هزار متر مساحت با معماری عجیب وغریب 

دارد. ایــن در حالی اســت که در تمدن غرب، چــه در مدیریت و چه در صنعت، 

مقوله کیفیت جایگزین کمیت شده است.

خانه در دستان مهندس عمران است یا معمار؟  ▪
جامعه ما در اســتفاده از مفاهیم غربی همیشــه انتخابــی عمل می کند، یعنی 

دانش یا فن می آوریم و به فلســفه بی توجه هســتیم. به این خاطر ناخودآگاه در 

مدیریت شــهری کشور سراغ مهندس عمران رفتیم و با این ادبیات کمی گرا با 

مقوله مسکن مواجه می شویم.

بــرای همین در دولت های مختلف سیاســی با گرایش های مختلف همیشــه 

وزارت مســکن یک ســر ابزارهایش انبوه سازی و کوچک ســازی است و به طور 

ناخوشایندی سرانه مسکونی ایرانی ها طی چهل سال گذشته کاهش پیدا کرده 

است و دولت ها به این می بالند که کاهش پیدا کرده است.

ساختمان ساخته ایم نه خانه!  ▪
بی توجهی به مقوله کیفیت باعث شــده مسئله مسکن ســاده تر شود، یعنی ما 

به جای خانه سراغ ساختمان رفتیم. در گذشته با معماری اسالمی و ایرانی خانه 

می ســاختیم حاال نه مثل خانه بروجردی ها که یک خانه عظیم و بزرگ با کلی 

مهارت های معمارانه است، بلکه همان خانه ساده آدم معمولی شهری با حداقل 

کیفیت را داشتیم.

االن ما خانه هایی را در بافت های تاریخی یزد و بیرجند داریم که خیلی کوچک 

است اما ویژگی های خانه ایرانی دارد. حیاط نقلی و حوض دارد، پذیرایی هایش 

کوچک اما تفکیک شده است.

آرامش از دست رفته؛ از سرپناه ها تا قصرهای کاریکاتوری

ساختمان یا خانه؟!
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چرا خانه ها آرامش ندارد؟  ▪
این در حالی است که اگر به ادبیات خریداران و فروشندگان در معامالت خانه 

نگاه کنید، عمده جمالت درباره کیفیت ســرامیک، چشم انداز و ... است اما 

سرامیک چه تأثیری در زندگی من می تواند داشته باشد؟ اساساً مقوله کیفیت 

معماری از ادبیات صنعت ساختمان حذف شده است که باعث بروز مشکالت 

جدی می شود. ما در واقع داریم برای مردم سرپناه درست می کنیم و اسم آن 

را مسکن می گذاریم، مردم در این سرپناه ها دو مؤلفه مهم آرامش و آسایش را 

ندارند. در خانه های بزرگ تر باال شهرهای تهران و مشهد شاید آسایش داشته 

باشــند اما باز هم آرامش ندارند چون معماری غائب است. معماری به سمت 

بازار رفته است، رفتار کاریکاتوری به سبک بازار ولو با خرج بسیار باال معماری 

خلق نمی کند بلکه سرپناه خلق می کند.

ارتباط خیابان گردی با کیفیت خانه سازی  ▪
از سوی دیگر وقتی شما ســرپناه را به اسم خانه تحویل مردم می دهی، چون 

آســایش و آرامش نیســت پدیــده خیابان گــردی اتفاق می افتــد یعنی اهالی 

خانه در ساعاتی که باید در خانه استراحت کنند ترجیح می دهند به خیابان 

بیایند. چون خانه ناقص بدشکل و زشت است، کیفیت و همسایگی مناسب، 

نور، منظره و تهویه مناســب ندارد. بخشــی از تبعات این رفتار خیابان گردی 

مصرف سوخت بنزین، ترافیک و آلودگی هوا است اما یک بخشش انتقادهای 

ناخواســته اجتماعی  اســت، بزه کاری ها، دزدی هــا، کیف قاپی ها، دعواهای 

ناموسی و خیلی مسائل دیگر می تواند به خاطر همین خیابان گردی و نداشتن 

آرامش در خانه باشد.

معتقدم ما با حل نکردن کلیدواژه خانه برای کشور هزینه درست می کنیم. 

شاه کلید فعلی موضوع تولید خانه باکیفیت است. تأکید می کنم خانه گران 

منظورم نیست بلکه خانه باکیفیت. حتی در کشورهایی مثل هند با فرهنگ 

خودشان به خانه هایی زیر ۲۰ متر هم رسیده اند. ما باید با فرهنگ خودمان 

دنبــال خانــه مناســب بگردیم یعنی هــم دولت مســکن را از حالــت کاالی 

ســرمایه ای خارج کند و هم به معماران بها داده شود تا بتوان خانه باکیفیت 

تولید کرد.

 االن تقریباً مهندس معمار در ســازمان نظام مهندســی ماشــین امضاســت، 

طراحــی نمی تواند بکنــد چون غلبه با مهندســان عمران اســت. اصــالً این 

سازمان، ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســت. ما از معدود کشورهایی 

هستیم که نظام معماری نداریم. این خیلی خنده دار ولی تلخ و واقعی است. 

نزدیک به نیمی از ۴۰۰ هزار مهندس نظام مهندسی، فارغ التحصیل عمران 

هستند.

بنابراین نگاه کاربردی و نگاه عملیاتی سازمان نظام مهندسی بر فرض مفید 

بودن در حوزه سازه های اجرایی است، اجرای درست بتن، سازه آهن، فوالد و 

الی آخر. در این ساختار معماری تقریباً مغفول مانده است یا تبدیل به تزئینات 

شده است، در صورتی که معماری تزئین نیست معماری جزئی از روان جامعه 

است.

مــن بخشــی از اقدامــات دولت هــای در چنــد دهه اخیــر در حوزه مســکن و 

انبوه ســازی را بافت فرســوده می گذارم چون نگاه کامالً کّمی بوده است. ما 

وقتی می گوییم خانه منظور یک چهار دیواری و یک سقف نیست، اسم چنین 

چیزی ساختمان است. خانه جایی است که احساس آسایش و آرامش داشته 

باشی یعنی شما بتوانی راحت به محیط پیرامونی ات بیایی، بتوانی با همسرت 

انس بگیری، بتوانی پیاده نان بخری و سوار ماشین نشوی، بتوانی هر وقت از 

شبانه روز امنیت داشته باشی.

آیا در شــهرک های اقماری که ما مدام تکثیر می کنیم چنین شــرایطی وجود 

دارد؟ این شهرک ها اکثراً خوابگاهی هستند که در طول روز پرنده پر نمی زند 

و اواخر وقت اداری زن و شــوهر خســته و تشنه و گرسنه به سمت این خانه راه 

می افتند و فقط در آن می خوابند. هزینه این نوع سبک زندگی بعدها بر روی 

دوش حکومت خواهد افتاد.

االن در معماری اسالمی که هیچ حتی در معماری انسانی مشکل داریم؛ یعنی 

خانه های فعلی حداقل های انســانی زندگی را تأمین نمی کند. برای همین 

شــما در این خانه با زنت به مشــکل می خوری، زندگی ات به طالق کشــیده 

می شود، دچار روان پریشی و افسردگی می شوی.

آن قدر کیفیت را به لحاظ معماری پایین آورده ایم که عمالً آنجا فقط ســکوی 

پرتاپ اســت، یعنی به محض این که خانواده ای بتوانــد از آن خانه نقل مکان 

می کنــد و خود این مهاجرت ثانویه را دامن می زند. این مهاجرت دوم اساســًا 

برنامه ریزی شهر را به هم می ریزد.

چرا غربی ها دیگر برج نمی سازند؟  ▪
دربــاره تفاوت فلســفه غربــی و شــرقی در صنعت ساخت وســاز به موضوع 

برج ســازی هم می تــوان اشــاره کــرد. االن غربی ها هوشــمندانه موضوع 

برج سازی را به چین و کشورهای خلیج فارس منتقل کرده اند.

االن برج ســازهای عمــده دنیــا چین، امــارات و چند کشــور شــبیه این ها 

هســتند. در خود غرب دیگر برجی ساخته نمی شــود چون فهمیده اند که 

برج در کاربری مسکونی کار پسندیده ای نیست.

در  کــه  کودکانــی  کــه  کرده انــد  ثابــت  غربــی  روانشــناس های  حتــی 

ساختمان های آپارتمانی مرتفع زندگی می کنند ضریب هوشی پایین تری 

دارند.

یعنــی غــرب تا ایــن حد بــر روی موضــوع تأثیــر معمــاری محیط بر 

روانشناســی فرد متمرکز شده است. ممکن اســت برج هایی در 

غرب باشــد اما کارکرد اداری دارند و جاهایی که ناچار بشــوند 

سراغ برج می روند.

در آمریــکا برج ها متعلق به بانک هاســت، نه مربوط به خانه و 

زندگی. پس غرب هم در موضوع برج ســازی و انبوه ســازی 

به معنی صنعتی اش بازنگری کرده اســت. االن چرا چین 

در ایــن حــوزه خیلی دیده می شــود چون اساســًا در یک 

تقسیم کار هوشمندانه غرب قسمت عملگی و اصطالحًا 

زمخت کار که انبوه ســازی اســت را به دست  چینی ها 

داده اســت. غربی ها فهمیدند که دیگر چنین کاری 

برایشــان فایــده ای نــدارد. عــالوه بــر ایــن آن قــدر 

متغیرهای مســکنش را مهــار کرده کــه نیازی به 

انبوه سازی ندارد و به دنبال کیفیت هستند.
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سیاست های چهارگانه کره جنوبی   ▪
سیاست ها مسکن در کره به ۴ بخش عرضه، تقاضا، تامین مالی و قوانین کنترل کننده کالن دسته بندی می شوند که در بازه ۵۰ ساله به تکامل رسیده اند و می تواند 

در کشور ایران نیز به کار گرفته شود.

۱- عرضه انبوه مسکن  ▪
در گام اول دولت کره راهکار را در تولید انبوه مسکن دید و در ۱۹۸۸ پروژه ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کرد. در آن زمان کره دارای ۴۲ میلیون جمعیت 

با نرخ رشــد جمعیت ۱ درصد بود. ۷ میلیون واحد مســکونی و ۱۰ میلیون خانوار در کره جنوبی وجود داشــت. در واقع ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی، ۶۶ درصد 

کمبود مسکن را جبران نمود. این برنامه متناسب با گروه های مختلف درآمدی تدوین و اجرا گردید.

۲- ایجاد سازمان برای گسترش عرضه مسکن و تامین مالی مسکن  ▪
دولت کره جنوبی به منظور گسترش عرضه مسکن موسسات زیادی را راه اندازی نمود. در ابتدای امر شرکت زمین کره به منظور گسترش عرضه زمین تاسیس شد. 

ســپس به منظور گســترش ساخت و ساز سیستم »سازندگان واجد شرایط« و »سازندگان تایید شــده« تحت نظر انجمن سازندگان مسکن کره ایجاد شد که در نتیجه 

کیفیت ســاخت مســکن در کره افزایش یافت. در مرحله سوم بانک مسکن کره به عنوان شرکت های تامین کننده مالی و نیز شرکت ضمانت اعتبار مالی مسکن کره 

تاسیس گردید. در ادامه شرکت تامین مالی مسکن کره به منظور تسهیل در تامین بودجه ساخت و ساز ایجاد شد. 

۳- سیستم پیش فروش مسکن  ▪
کره نسبت به کشور های دیگر سریع تر به راه حل مشکل کمبود مسکن دست یافته و این موفقیت تنها با توسعه انبوه مکان توسط بخش دولتی و ساخت مسکن توسط 

بخش خصوصی میسر بوده است. مشارکت بخش خصوصی غالبا توسط سیستم پیش فروش فعال شده است.

در واقع تأمین مســکن به صورت گســترده اساسأ در نتیجه سیستم پیش فروش تسهیل شــد. به این صورت که خریداران بالقوه خانه های نوساز، در حدود ۸۰درصد 

قیمت فروش را قبل از اتمام ســاختمان به ســازنده می پردازند.بعالوه سیســتم ضمانت تکمیل مســکن )GHC( به عنوان یک شــاخصه مكمل شــامل ورشکســتگی 

احتمالی سازنده ها، ریسک افراد متقاضی ورود به سیستم پیش فروش را به حد چشمگیری کاهش می داد.

میزان واحدهای مدل مسکندهک درآمدیدسته بندی
توسعه دهندگان و عرضه نحوه تامین مالیساخته شده

کنندگان

بخش دولتی

 مسکن استیجاری دائمی خیلی ضعیف
شرکت ملی مسکن کره، دولت دولت۲۵۰ هزار)۲۰ تا ۳۶ متر مربع(

محلی

 مسکن استیجاری بلند مدتضعیف
شرکت ملی مسکن کره، دولت صندوق ملی مسکن۳۵۰ هزار)۳۳ تا ۵۰ مترمربع(

محلی

شرکت ملی مسکن کره، دولت صندوق ملی مسکن۲۵۰ هزارخانه های کوچک)۴۰ تا ۶۰ مترمربع(متوسط
محلی و شرکت های ساختمانی

بخش خصوصی

 خانه های متوسطمتوسط
شرکت های ساختمانی-)۶۰ تا ۸۵ مترمربع(

 خانه های متوسط به باالباال
شرکت های ساختمانی-)۸۵ مترمربع به باال(

تجربه کره جنوبی ؛

 ساخت ۲ میلیون مسکن در چهار سال!
گفت و گو
حسین عبداللهی

با توجه مشــکالت مســکن در ایران الزم است بخش مسکن سایر کشورها در ســطح جهان خصوصا کشورهایی که با مشکالتی همچون کمبود 
عرضه، افزایش تقاضا و نیز سوداگری مواجه بوده اند بررسی شود تا بتوان راهکارهای سایر کشورها را دانست و در صورت امکان در داخل کشور 
نیز اجرا نمود. در این راستا تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی که پس از استقالل، مشکالت مسکن شدیدی را تجربه کرده و آنها را حل کرده 

است بررسی خواهد شد. 
طبق آمارهای کره جنوبی تقاضا در ایران کشــور از ســال ۱۹۴۵ بدالیلی همچون مهاجرت از کره شــمالی، افزایش شهرنشینی ناشی از صنعتی 
شدن و افزیش خانوارها افزایش چشمگیری یافت این در حالی بود که در ابتدا بدالیلی همچون بالیای طبیعی، وجود جنگ بین دوکره و نیز عدم 
توجه به پیشــرو بودن ســرمایه گذاری مسکن در رشد صنعت باعث شــد تا موجودی مسکن به نسبت تقاضا کمتر گردد. در این میان سوداگری 

باعث ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا گردید. در نتیجه دولت کره سیاست های اصالحی را در پیش گرفت.

نحوه تشکیالت ساخت ۲ میلیون واحد مسکن)۱۹۸۸-۱۹۹۲( در کره جنوبی/ منبع: وزارت ساخت و حمل ونقل)۲۰۰۲(
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ماتریس سیاستگذاری مسکن در کره جنوبی  ▪

پیشنهاد سیاستی برای ایران  ▪
با توجه به این که کشــور کره جنوبی، در حوزه مســکن تجربیات خوبی بدست آورده است و اکنون در وضعیت مناسبی قرار دارد پیشنهادهای زیر به منظور اتخاذ 

این سیاست ها در ایران می تواند ارائه شود:

۱-اهمیت ســرمایه گذاری در مســکن در تاثیرگذاری باال در تولید ناخالص داخلی جزو اولین تجربه های کره جنوبی بوده اســت که در دهه ۱۹۷۰ به آن دســت 

یافتند و پی بردند که مســکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای رفاهی جامعه به شــمار می رود. لذا در حال حاضر ســهم مســکن از تولید ناخالص داخلی ایران 

پایین و زیر ۵ درصد است در حالیکه در سایر کشورهای دنیا به باالی ۵۰ درصد نیز می رسد.

۲-متولیان مســکن کره جنوبی در دهه ۹۰ به وجود یک برنامه جدی در زمینه تولید مســکن رســیدند. در نتیجه ســاخت ۲ میلیون واحد مســکن که در آن زمان 

معادل ۷۰ درصد کمبود مســکن در کره بوده اســت، در دســتور کار قرار گرفت و تاثیر به سزایی در افزایش شاخص عرضه مسکن ایفا نمود. در ایران نیز باید یک 

برنامه انبوه ساخت مسکن در مدت زمان کوتاه در دستور کار قرار گیرد.

۳- تفکیک سازندگان مسکن به دو گروه واجد شرایط و تایید شده، نیز جزو تجربه های مناسب در کره جنوبی به شمار می رود؛ زیرا باعث افزایش کیفیت ساخت 

در کره جنوبی گردید. 

۴-راه اندازی سیســتم پیش فروش مســکن و ضمانت تکمیل مســکن یکی از مهمترین اقدامات کره پس از عرضه انبوه مســکن بوده اســت. چرا که باعث ایجاد 

بستری مناسب در زمینه تامین مالی مسکن بدون وابستگی به بانک ها بوده است. 

۵-نقش آفرینی دولت در تامین مسکن کم درآمدها نیز جزو اقدامات دولت  کره جنوبی با توجه به سیاست های لیبرالی خود بوده است. درواقع کره جنوبی پس 

از آنکه پی برد مســکن به عنوان مهمترین عامل رفاهی در جامعه به شــمار می رود، به منظور خانه دار نمودن گروه های کم درآمد سیاســت هایی از قبیل ســاخت 

خانه هــای اجــاره ای با متراژهای متفاوت، خانه های ملکی با متراژ کوچک و ... اتخاذ نمود. در ســال ۲۰۰۳ دولت کــره جنوبی با هدف عرضه یک میلیون واحد 

اســتیجاری دولتی جدولی را طبق دهک های درآمدی برای دوره ده ســاله تدوین نمود. این کار به وضوح نشــان دهنده دخالت با برنامه دولت در ساخت مسکن 

دولتی را نشان می دهد.

۶-  دولت های کره به منظور مقابله با سوداگری قوانین کنترل کننده متفاوتی را در زمان های مختلف به کار گرفته است. مهمترین قانون در این زمینه، مالیات 

بر خرید و فروش بوده اســت که به عنوان مالیات بر عایدی ســرمایه از آن نام برده اند و در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تاثیر بسزایی در جلوگیری از افزایش شکاف 

بیشــتر میان عرضه و تقاضا گردید. عدم وجود این قانون در ایران، در مواقعی که عرضه از تقاضا کمتر اســت، باعث ســوداگری و شکاف بیشتر بین عرضه و تقاضا 

مسکن خواهد شد. 

مقررات کنترل کننده کالنسیاست تامین مالی مسکنسیاست بخش تقاضاسیاست بخش عرضه

مزایای مسکنساخت ۲ میلیون واحدبرنامه
لیبرالیزه کردن)آزاد سازی( 
بازار مالی مسکن و ایجاد 

بازار ثانویه مسکن

سقف نسبت وام مسکن

به ارزش واحد مسکونی و 
نسبت بدهی به درآمد

از ۱۹۹۹۲۰۰۳-۱۹۸۸۲۰۱۵۲۰۰۴-۱۹۹۲بازه زمانی

اهداف سیاست

غلبه بر کمبود مسکن و 
افزایش قیمت مسکن، تهیه 

مسکن استیجاری دولتی 
برای گروه های با کمترین 

درآمد)دهک اول(

تسکین دادن بار اجاره و 
اطمینان از دسترسی به 

حداقل استانداردهای مسکن

کمک به خرید مسکن و 
گسترش تامین مالی مسکن 

از طریق بازار سرمایه
سرکوب تقاضای وام مسکن 

در بازارهای متشنج

گروه های با درآمد کم و تمام گروه های درآمدیجامعه هدف
گیرندگان وام مسکنگروه های با درامد متوسطمتوسط

ابزاهای کمک کننده

عرضه زمین قابل توسعه 
از طریق سازندگان بخش 

دولتی و افزایش بودجه 
برای مسکن)صندوق ملی 

مسکن(

پرداخت یارانه نقدی ماهانه 
بر اساس درآمد خانوار، 

اجاره، بعد خانوار و موقعیت 
مکانی قانون جدید مزایای 
مسکن و بازرسی عمومی 
شرایط مسکن و کنترل 

اجاره بها

حذف نظارت دولت از نرخ 
بهره، ایجاد موسسه بازار 
ثانویه وام رهنی)شرکت 
تامین مالی مسکن کره، 
معرفی وام رهنی معکوس

تعدیل سقف نسبتهای وام به 
ارزش مسکن و بدهی به درآمد

مزایا
کمک به پایدارسازی 

قیمتهای مسکن و بهبود 
کمیت و کیفیت مسکن

کمک به افزایش مالکیت )برای ارزیابی زود است(
مسکن

کمک به جلوگیری از سقوط یا 
رونق در قیمتهای مسکن

معایب
عرضه انبوه تنوع را از بین 

برد و ظرفیت صنعت ساخت 
را تحت فشار قرار داد.

محدود کردن خرید خانه برای افزایش بدهی خانوار)برای ارزیابی زود است(
برخی خانوارها
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مسکن 
پیشران اقتصاد

دیدگاه اول؛ بازار آزاد با حضور حداقلی دولت  ▪
اولیــن دیدگاه قائل به حضور حداقلی دولت در تمام عرصه هاســت و معتقد اســت که 
سازوکار بازار می تواند بخش های مختلف اقتصادی را به تعادل برساند که یکی از آن ها 
مسکن است و به تبع آن بخش مسکن نیز بدون حضور دولت به این تعادل دست پیدا 
خواهد کرد. این در حالی است که در بازار مسکن، عملکرد بازار آزاد در موارد متعددی 
با شکست مواجه می شود. برای مثال پایین بودن قدرت خرید اقشار کم درآمد و متوسط 
که منجر به عدم توانایی آن ها برای تأمین مسکن می شود. این گروه ها پس انداز اندک 
و غیر کافی برای خرید مسکن دارند و همین موضوع باعث می شود نتوانند در بازار آزاد 
اقدام به تأمین مسکن خودنمایند؛ زیرا نسبت قیمت مسکن به درآمد ساالنه گروه های 

کم درآمد و متوسط در کشور بسیار زیاد است.
همچنین تأمین مســکن جوانان که ممکن اســت در دســته افراد کم درآمد و متوسط 
نباشند، یعنی بر اســاس سطح درآمد دریافتی جز دهک های کم درآمد و متوسط قرار 
نگیرنــد، اما چون دارای پس انداز قبلی به میزان کافی و قابل توجه نیســتند در تأمین 
مسکن با مشکل جدی روبرو هستند. لذا بخش قابل توجهی از اقشار جامعه از تأمین 

نیاز مصرفی خود به مسکن بازخواهند ماند.
باید اضافه کرد در کشــور ما بر اثر وجود دوره های رونق و رکود، هر چند ســال یک بار، 
گروه هایی از ســبد تقاضای مؤثر در بازار مســکن خارج می شــوند؛ مانند اتفاقی که از 
ماه های پایانی سال ۹۶ شروع شد و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کشور بین ۲.۵ 
تا ۳ برابر شد. دولت ها با رویکرد اقتصاد بازار، در یک اقدام انفعالی تالش می کنند با 
اجرای برخی برنامه های حمایتی، بخش اندکی از نیاز مســکن اقشــار آســیب دیده از 

تحوالت بازار مسکن را تأمین نمایند.

دیدگاه دوم؛ حضور حداکثری دولت  ▪
دیدگاه دومی نیز در بازار مســکن در برخی کشــورها وجود داشــته است که معتقد به 
حضور حداکثری دولت اســت و قائل به تصدی گری دولت در تمامی امور است که در 
شرایط فعلی کارشناسان و متولیان بخش مسکن کشور از این دیدگاه استقبال خاصی 

نمی شود.

دیدگاه سوم؛ ترکیب دولت و بازار آزاد  ▪
اما دیدگاه سوم نگاهی متعادل به بازار مسکن دارد و اساس و اصل را بر کارآمدی دولت 
و حکومت در حوزه های مختلف از جمله مسکن می گذارد. کارآمدی بازار مسکن نیز 
از دو منظر می توان جســت وجو کرد. اوالً تمامی خانواده ها بتوانند نیاز مسکن خود را 
تأمین کرده و ثانیاً هزینه این تأمین نیاز در بین هزینه های آن ها جدی نباشد؛ یعنی سهم 

هزینه مسکن در سبد هزینه های خانواده عدد معقول مانند ۲۰ درصد باشد. 
لــذا در ایــن رویکرد، دولت هــا با دخالت و اصــالح برنامه محور بازار مســکن را تنظیم 

می کنند و از طریق ابزارهایی نظیر مالیات، مدیریت زمین و... تولید و عرضه مسکن، 
برای تقاضاهای ســرمایه ای پاســخی می یابنــد و هزینه برای تقاضاهای ســرمایه ای و 

سوداگرانه را افزایش می دهند. 
البته بعضاً پیشــنهادهای منفعالنه دیگری نیز در این رویکرد وجود داشته است. مثاًل 
به دلیل توان پایین مردم برای خرید مسکن متناسب نسخه هایی چون کوچک سازی 
و پیشــنهاد ساخت مســکن با متراژ ۳۰ مترمربعی نیز دیده می شــود. آنچه مهم است 
باید سیاســت هایی دنبال شــود که عالوه بر خانواده ها برای تأمین مسکن متناسب و 

موردنیازشان توانمند شوند.

تقسیم بندی مردم بر اساس توان اقتصادی  ▪
جهت برنامه ریزی صحیح باالخص در محور تأمین مسکن کم درآمدها، ضروری بود که 

نیاز مسکن کشور برحسب نیاز خانوارهای متقاضی و سطح توان اقتصادی آن ها افراز 

شــود. جمعیت کشــور را می توان برحســب توان اقتصادی خانوار به چند گروه اصلی 

تقسیم بندی نمود:

۱-دهک های درآمدی باال: خانوارهایی که قادر به تأمین مسکن مصرفی خود بدون 
نیاز به منابع بانکی و حمایت های دولتی هستند

۲- دهک هــای درآمدی باالتر از متوســط: این خانوارها دارای زمین هســتند و یا 
توانایــی تأمین زمین را دارند و در صورت دریافت منابع بانکی، قادر به تأمین مســکن 

خود بدون دخالت دولت می باشــند. این منابع بانکی برای دهک های باالتر، شــامل 

تسهیالت با سود بازاری بوده و برای دهک های پایین تر به صورت تسهیالت بلندمدت 

با سود پایین هست.

۳-دهک های درآمدی متوســط: این خانوارها عالوه بر تسهیالت ساخت مسکن، 
برای خانه دار شدن نیازمند تأمین زمین صفر از سوی دولت یا بخش عمومی هستند. 

این خانوارها، توانایی تأمین بخشی از آورده اولیه الزم را دارا می باشند.

۴- دهک هــای درآمدی پاییــن: این خانوارها توانایی تأمیــن آورده اولیه را ندارند و 
باید عالوه بر تأمین زمین صفر، کل هزینه ساخت مسکن را در قالب تسهیالت دریافت 

نماینــد. بخش عمده ای از خانوارهای موجود در این گروه قادر به بازپرداخت اقســاط 

تســهیالت پس از تحویل گرفتن منزل خود می باشــند؛ اما بخش کوچکی نیز، شامل 

افرادی است که فاقد هرگونه توان اقتصادی هستند. این تعداد معدود، نیازمند دریافت 

منابع یارانه ای و کمک های بالعوض دولتی هستند.

تحلیلی بر پنج روش تأمین مسکن برای دهک های مختلف
گزارش
مهدی غالمی

دولت ها در قابل وضعیت بازار مســکن، رویکردهای مختلفی را در پیش می گیرند، از حضور حداقلی تا جضور حداکثری اما از ســوی دیگر مردم به لحاظ توان 
اقتصادی نیز به طبقات مختلفی تقسیم می شوند که رویکرد برنامه ریزی را متفاوت می کند، در گزارش یپشرو با توجه به رویکردهای مختلف دولت ها و دهک های 

مختلف پنج روش تامین مسکن پیشنهاد می شود، این روش ها بر اساس عوامل اصلی هزینه مسکن پیشنهاد شده اند. در ادامه این گزارش را بخوانید.
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پیشنهاد عملیاتی برای روش های تأمین مسکن در دهک های مختلف  ▪
با تدقیق گروه های فوق، نهایتًا به ماتریسی مانند جدول زیر دست می یابیم:

دهک ۹ و ۱۰دهک ۷ و ۸دهک ۵ و ۶دهک ۳ و ۴دهک ۱ و ۲سیاست های پیشنهادی

تأخیر در دریافت هزینه زمین و فروش اقساطی زمین

حذف هزینه زمین

تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی

تسهیالت ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار

کمک بالعوض برای هزینه ساخت مسکن

 مسکن مهر مسکن مهرمسکن حمایتینام مدل تجربه شده در کشور
مسکن ویژه)با فروش اقساطی زمین(

تصمیم گیری بر اساس هزینه های مسکن  ▪
در ایــن بیــن یک ســؤال همیشــگی وجــود دارد کــه از چه طریــق و با اجــرای چه 

سیاســت هایی می توان برای دهک های مختلف درآمدی تأمین مســکن متناسب 

آن ها را انجام داد؟

برای این امر هزینه های نهایی مسکن را به سه بخش تقسیم نموده و برای مدیریت 

این هزینه ها و تناســب آن ها بــا هر یک از دهک های درآمدی پیشــنهادهایی ارائه 

می شــود. این دو بخش عبارت اند از هزینه زمین، هزینه ســاخت و سرمایه گذاری 

اولیه.

۱- مدیریت هزینه زمین  ▪
 به صورت میانگین بیشــترین ســهم در هزینه نهایی مســکن، هزینه زمین اســت. 

این ســهم در مناطق مختلف متغیر اســت و در شــهرهای بزرگ متناسب با منطقه 

وقــوع زمیــن، بیــن ۶۰ تــا ۸۰ درصد هزینــه نهایی مســکن را به خــود اختصاص 

می دهــد. لذا حذف هزینه اولیه زمین می تواند کمک شــایانی برای تأمین مالی و 

ســاخت واحدهای مســکونی نماید؛ یعنی تولید مسکن با تأمین مالی حداقل ۵۰ 

درصدی می تواند انجام شود. از طرفی این برای مصرف کننده نهایی نیز می توان 

متناســب با تــوان درآمدی مختلف، دو سیاســت را در نظر گرفت. اولین سیاســت 

که متناســب با متقاضیان با توان مالی پایین تر اســت، حذف هزینه زمین از هزینه 

نهایی مسکن است که به صورت واگذاری حق بهره برداری یا اجاره ۹۹ ساله زمین 

به مصرف کننده نهایی ممکن اســت. سیاســت دیگر که می تــوان از آن ها در بحث 

مدیریت زمین استفاده کرد و متناسب با دهک های میان درآمدی و متوسط است، 

تأخیر در دریافت هزینه زمین و فروش اقساطی آن است. بدین شکل که متقاضیان 

مصرفی که هزینه ســاخت را با پیشرفت پروژه انجام داده اند، هزینه زمین را بعد از 

تحویل واحد مســکونی خود به صورت اقساط بلندمدت پرداخت می کنند. در این 

روش هم برای متقاضیان مطلوبیت بســیاری وجــود دارد و هم برای دولت ها؛ زیرا 

حتی مستأجران نیز می توانند با اختصاص اجاره بهای خود به عنوان اقساط هزینه 

زمین، صاحب واحد مسکونی شوند. برای دولت ها نیز ازاین جهت مطلوبیت دارد 

که در مقایسه با وام خرید مسکن، متقاضیان مصرفی را بدون استفاده از تسهیالت 

بانکی و نقدینگی مورد نیاز توانمند کرده است و عالوه بر صاحب خانه شدن آن ها، 

تولید مســکن و افزایش اشــتغال در پی آن ایجادشده اســت. این سیاست با توجه 

بــه موجودی زمین کشــور بــا روش های مختلفی قابلیــت اجــرا دارد. منابع زمین 

شــهری در کشور به سه دســته تقسیم می شــوند: زمین در نواحی شهری موجود، 

زمین در بافت های فرسوده شــهری، زمین در سکونتگاه های جدید مانند شهرها 

و شهرک های جدید.

۲- هزینه ساخت و سرمایه گذاری اولیه  ▪
هزینــه ســاخت نیز منظــور عملیــات پیمانکاری ســاخت واحد مســکونی اســت. 

ســرمایه گذاری نیز تأمین مالی اولیه ای اســت که برای تأمیــن زمین یا هزینه های 

اولیه ساخت و مصالح سرمایه گذاری می شود.

الف( کمک به هزینه ساخت با اعطای وام ساخت قابل انتقال به خریدار  ▪
یکــی از سیاســت های تکمیلــی در کنــار »مدیریت هزینــه زمین در قیمــت نهایی 

مســكن« سیاست تأمین تسهیالت ساخت در بخش مســکن است. این تسهیالت 

باید به گونه ای باشــند که بتوانند ۸۰ درصد از هزینه ســاخت واحدهای مسکونی 

را پوشــش دهند تا تأمین مالی تولید مســکن محقق شود. این وام ساخت در زمان 

فــروش واحدهای مســکونی به صــورت فروش اقســاطی به مصرف کننــده منتقل 

می شود. برای مصرف کنندگان، پایین بودن نرخ سود تسهیالت ساخت واحدهای 

مســکونی و بلندمدت بودن زمان بازپرداخت اقســاط وام دارای مطلوبیت اســت. 

نکته مهم در این رابطه آن اســت که تخصیص تسهیالت بانکی نباید منجر به تورم 

شــود؛ چنانچه وام بانکی خرید مســکن به خریداران تعلق گیرد، منجر به افزایش 

قیمت مســکن در بازار خواهد شد؛ اما اگر تسهیالت بانکی در جهت تأمین هزینه 

ســاخت واحدهای مســکونی تعلــق گیرد به دلیــل افزایش تولید و عرضه مســكن 

كمترین اثر تورمی را به دنبال دارد.

ب( تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی  ▪
در بســیاری از سیاست های تجربه شــده در کشــور به منظور حمایت از تولید انبوه 

مســکن، به غیر از مسکن مهرـ  به دلیل عدم حذف نقش واسطهگری انبوهساز در 

مالكیت، ناکام مانده اســت. چرا که در شرایط کنونی اقتصاد کشور درصورتی که 

ســازندگان مسكن، مالك آن نیز باشند به دلیل انحصاری که به واسطۀ مالکیت به 

وجود میآید، قیمت مســکنهای موجود بر اســاس بازار تعیین میشــود نه بر اساس 

هزینۀ تمام شده آن.

در چنین شــرایطی تنها در صورتی قیمت مســکن کاســته خواهد شــد که نسبت 

مســکن های ساخته شــده بــا کمک تســهیالت دولتی در مقایســه با مســکن های 

موجود و تقاضای موجود در بازار، به عدد قابل توجهی برسد.

حال آنکه این عرضه هیچ تناسبی با تقاضای موجود در بازار ندارد. در نتیجه بدون 

اثرگــذاری محســوس تســهیالت اعطایی بر کاهــش قیمت مســکن، حجم زیادی 

از منابع دولتی به نام حمایت از محرومان، نصیب انبوه ســازان و ســوداگران شده 

و هدر خواهد رفت. بنابراین به منظور اصالح سیاســت یاد شــده، سیاست »تبدیل 

واســطه مالکیتی در فرآیند تولید مسکن به واسطه مدیریتی« جهت تأمین مسكن 

گروههای هدف، ضروری اســت. این سیاســت، واســطههای مالکیتی را از چرخۀ 

تولید حذف کرده و سازنده تبدیل به یک واسطه مدیریتی می شود که حق الزحمه 

یا اجرت خدمت ارائه شده خود را دریافت می کند.

 در ایــن حالــت مصرف کنندگان، مالــک خانه های در حال ســاخت خواهند بود و 

نه ســازندگان. لذا سود حاصل از ســرمایهگذاری در فرآیند ســاخت، از فروشنده 

به مصرفکننده منتقل میشــود که این امر باعث کاهش قیمت تمام شــده مســکن 

برای مصرف کنندگان میشــود. بدین ترتیب منفعت ناشــی از نهاده ها و تسهیالت 

ارائه شــده از ســوی دولت، به جای واســطه ها مســتقیمًا به گروه هــای هدف تعلق 

می گیرد. انتقال ســود حاصل از سرمایهگذاری در فرآیند ساخت به مصرف کنندۀ 

نهایی، روح اصلی حاکم بر این سیاست است.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

 تولید صنعتی ساختمان؛
 قطعه گمشده پازل طرح جدید دولت

یادداشت 
محمد عنایتی نجف آبادی

فرض کنید مقرر شده ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به شما واگذار شود، 

در اولین گام چه می کنید؟ احتماال برای مشــورت به سراغ یک مهندس با 

تجربه خواهید رفت، پس از مشورت با وی متوجه می شوید، امکان ساخت 

این تعداد مســکن به روش های سنتی هزینه بسیار زیادی دارد و عمال سود 

ناشــی از ســاخت ناچیز خواهد بــود. پس برای ســودآوری چــاره ای به جز 

صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ندارید. در 

گام بعدی برای کســب سود بیشتر باید به سراغ ارتقای سطح فناوری خود 

بروید؛ اما شما هرگز به سمت فرآیند صنعتی سازی ساختمان نخواهید رفت! 

بله درست شنیدید! نه تنها شما بلکه هیچ انبوه ساز دیگری در ایران به سمت 

فرآیند صنعتی سازی و افزایش سطح فناوری نخواهد رفت.

نان انبوه ساز در سفره تولید صنعتی ساختمان نیست  ▪
»تولید صنعتی ســاختمان«، به فرآیند ســاخت و اجرای پیوسته ساختمان 

اطالق می شــود که در آن اجزا و عناصر ســاختمانی از نظر کیفیت در تمام 

مراحل ساخت و اجرا کنترل می شوند. در حقیقت صنعتی سازی و افزایش 

سطح فناوری در تولید ساختمان، مزایایی از قبیل افزایش کیفیت ساخت و 

صرفه جویی در مصالح را در پی دارد. این مزایا منجر به مصرف بهینه انرژی 

در دوران ساخت و بهره برداری و افزایش عمر ساختمان می شود؛ در نهایت 

هم شاهد کاهش زمان و هزینه های تولید خواهیم بود و سهم سود ناشی از 

ساخت مسکن برای انبوه سازان افزایش می یابد.

اما چرا در ایران علی رغم همه ویژگی های مثبت صنعتی سازی ساختمان، 

انبوه سازان هیچ گاه به سراغ افزایش سطح فناوری و تولید صنعتی نمی روند 

و تنها ۳ درصد از ساختمان ها به شیوة صنعتی  ساخته می شوند؟ پاسخ این 

سوال در مدل سود آوری برای انبوه سازان نهفته است. همانگونه که انتظار 

می رود، تنها منبع سود انبوه ساز می بایست از طریق تولید میسر شود، در این 

صورت است که انبوه ساز به دنبال کاهش هزینه ساخت خواهد بود.

در برخی از شــیوه های تولید مسکن سود انبوه ساز به تولید محدود نیست 

و انبوه ســاز پس از تکمیل خانه، مالک مســکن می شود. در حقیقت سکان 

عرضه مسکن های ساخته شده از دست دولت خارج و انبوه ساز، خود اقدام 

به فروش مسکن می کند. بنابراین منبع سود دیگری برای انبوه ساز به وجود 

خواهد آمد. اهمیت این ماجرا وقتی است که دولت بخشی از آورده های الزم 

برای تولید مسکن مانند زمین را از منابع عمومی تامین می کند. 

بازار مسکن در ایران به دلیل جای خالی ابزارهای نظارتی و تنظیمی با حجم 

فزاینده تقاضاهای ســرمایه ای مواجه است. این امر حاشیه سود فراوانی را 

برای سوادگران به وجود می آورد، با این شرایط انبوه ساز می تواند با احتکار 

مســکن در دوران رکــود و همچنین فروش در دوران جهش قیمت ها ســود 

فراوانی را بدست بیاورد. عایدی که در مرحله عرضه مسکن بدست  می آید به 

حدی است که انبوه ساز هرگز زحمت صنعتی سازی و کاهش هزینه ساخت 

را به خود نخواهد داد.

مسکن مشارکتی مانع روند صنعتی سازی ساختمان  ▪
در ۴ سال  اخیر صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده است. 

به نحوی که آمار تعداد پروانه ســاختمانی صادر شده توسط شهرداری ها از 

افت۵۰ درصدی صدور پروانه نسبت به ۴ سال قبل از آن خبر می دهد. 

وزارت راه و شهرســازی در راستای تولید مســکن، اخیرا طرح اقدام ملی را 

برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مطرح کرده است.

بر اســاس این طرح مقرر شــد، ۲۰۰هزار واحد از کل طرح با مدل مســکن 

مشارکتی ساخته شود. طبق این مدل وزارت راه  و شهرسازی، زمین، پروانه 

ساخت و تسهیالت را به انبوه ساز اعطا کرده و انبوه ساز نیز مسئولیت ساخت 

را بر عهده می گیرد. در نهایت پس از تکمیل واحدها، وزارت راه و شهرسازی 

و انبوه سازان هر یک سهم خود را از مسکن تولید شده بر می دارند و جداگانه 

واحد های خود را می فروشند.

در مدل مشــارکتی ساخت مسکن، انبوه ســاز عالوه بر ساخت، در عرضه و 

فروش نیز ســهم دارد. در حال حاضر بازار مسکن با نبود ابزارهای نظارتی 

در بازار مســکن مثل مالیات بر عایدی ســرمایه و مالیات بر خانه های  خالی 

دست و پنجه نرم می کند. درواقع انبوه ساز می تواند با نفروختن سهم خود 

در دوران رکود، و فروش در دوران باالرفتن قیمت ها، سود بسیاری را نصیب 

خود کند و از این طریق درآمد ناچیز حاصل از ساخت مسکن را پوشش دهد.

متاسفانه با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، سود ناشی از فروش در دوران 

جهش قیمت ها به حدی است که انبوه سازان هیچ میلی برای افزایش سطح 

فناوری و صنعتی ســازی ســاختمان در جهت کاهش قیمت ساخت و سود 

بیشتر ندارند.

 لزوم هدایت انبوه سازان   ▪
در مسیر صنعتی سازی توسط دولت

سیاســت های فعلی دولــت برای تشــویق انبوه ســازان به صنعتی ســازی 

ســاختمان محدود به مشــوق هایی مثل اعطای اوراق مشارکت به صورت 

مختصر اســت. اما در سیاســت های کالن تولید مســکن، صنعتی ســازی 

ساختمان مورد بی مهری واقع شده است. درحقیقت سیاست گذاری دولت 

باید در راستای مدل هایی باشد که امکان دخالت انبوه ساز در عرضه مسکن 

سلب شود. 

ایــن یعنی دولت به عنوان نهاد سیاســت گذار از مالک شــدن انبوه ســازان 

جلوگیری کرده و همچنین فعالیت آن ها را به ساخت مسکن محدود کند. 

در نهایت یا توجه به عدم مالکیت انبوه ســازان بر خانه های ساخته شده، آن 

ها ملزم به افزایش ســطح فناوری و ورود به عرصه صنعتی سازی ساختمان 

می شوند و از این طریق حاشیه سود خود را تامین می کنند. بنابراین اجرای 

مدل هایی که مالکیت انبوه ســازان بر مســکن را ســلب می  کنــد؛ می تواند 

 مسیر صنعتی سازی ساختمان را هموار کرده و انبوه سازان را در این مسیر 

هدایت کند.

تولید انبوه و دانش بنیانی  ▪
یکــی از مؤلفه هــای اقتصــاد مقاومتی، عدالت اســت. وقتی مســکن به  

صورت انبوه ساخته می شــود، به عدالت نزدیک تر می شویم و دسترسی 

افراد به مســکن آســان تر می شــود. یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی  

دانش بنیان بودن آن است. شما هرچه مسکن را به  صورت انبوه بسازید، 

ارزش آن را دارد که از فناوری های نوین در آن اســتفاده کنید. ما بعضی 

از این کارها را در پروژه ی مســکن مهر به  دلیل این که انبوه ســازی بود و 

ارزش آن را داشــت، بــه  کار بردیــم. مثاًل یکی از روش هایی که اســتفاده 

شــد، روش »قالب تونلی« در ساخت مســکن مهر بود که یکی از کشورها 

در شهر جدید پردیس و پرند انجام داد و انبوه سازان ما این فناوری را یاد 

گرفتند و اکنون کامالً  به آن مســلط هستند و در زمان کوتاهی می توانند 

طبق این روش ها ساختمان  بسازند.
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ایده مسکن روستایی معیشت 
محور چگونه محقق می شود؟

 یادداشت
داوود صادقی

در شــرایطی که مهاجرت جمعیت روســتایی به شــهرها تهدیــد جدی برای 

کشور به حســاب می آید، بهره گیری از ایده مسکن روستایی معیشت محور، 

می تواند عالوه بر ایجاد جذابیت به منظور زندگی روستایی، منجر به افزایش 

تــوان اقتصــادی خانوارهــای روســتایی و در نتیجــه جلوگیــری از مهاجرت 

خانوارهای روستایی به شهر شود.

مســکن روســتایی معیشــت محور، راهــکار جلوگیــری از   ▪
مهاجرت روستاییان

پس از انقالب اســالمی در سال ۵۷، تأمین مسکن مناسب برای روستاییان 

به عنــوان یکــی از اصلی تریــن رویکردهای حوزه مســکن، مدنظــر متولیان 

این حــوزه قرار گرفت. در راســتای سیاســت های اتخاذی پــس از انقالب و 

در شــرایطی که تعــداد خانوارهای روســتایی مطابق با آمار به دســت آمده از 

سرشــماری ، با افزایــش ۱.۷۸ درصــدی، از ۳.۴ میلیون خانــوار به ۶.۰۷ 

میلیون خانوار رســیده اســت؛ تعــداد واحدهای مســکونی ساخته شــده در 

مناطق شهری از ۲.۹ میلیون واحد مسکونی به ۵.۱۷ میلیون واحد رسیده 

و افزایش ۳.۳۶ برابری را تجربه کرده است. نکته قابل توجه در زمینه تولید 

مســکن، تفاوت ساخت واحد مســکونی در شهر و روســتا به حساب می آید. 

مســئله ای که تحت عنوان مسکن معیشت محور روستایی مد نظر متصدیان 

مسکن روستایی در کشور قرار گرفته است.

اساســًا مسکن در روستاهای کشور عالوه بر کارکرد سکونت روستاییان، در 

تأمین بخش عمده ای از معیشت و اقتصاد خانوارها نیز ایفای نقش می کند. 

بر همین اساس مســکن روستایی معیشت محور از سال ۹۴، در قالب طرح 

هادی، مدنظر قرار گرفته است.

واحدهای مســکونی تعبیه شده در روستا به سبب ویژگی های منحصربه فرد 

این مناطق بستر فعالیت های اقتصادی تلقی می شوند. در حقیقت موفقیت 

بســیاری از برنامه هــای مدنظــر دولــت در زمینــه اشــتغال زایی در مناطــق 

روســتایی وابسته به ایجاد مسکن روســتایی معیشت محور است؛ زیرا عمده 

جمعیــت روســتایی در حوزه کشــاورزی، دام پــروری و کارگاه هــای خانگی 

مشغول به کار هستند و بستر تمام این فعالیت ها در محل زندگی خانوارهای 

روســتایی موجود است. در واقع ذکر این مورد که معیشت و فعالیت با توجه 

بــه ســاختار مســکن روســتایی در یک محــور عنوان شــده و مجزا نیســتند، 

این شــرایط را فراهــم خواهد کرد که دید کلی نســبت به روســتا، از رویکرد 

محرومیت زدایی به رویکرد تولیدی تبدیل شود.

لزوم تغییر نگاه به روستا  ▪
در رویکردهــای مدنظــر بــه مقولــه روســتا، همــواره شــاهد آن هســتیم که 

ارزش ها و توانمندی  خانوارهای روستایی به عنوان بخش اعظمی از ترکیب 

جمعیتــی کشــور، نادیده گرفته می شــود. طــی دهه های متمــادی پیش از 

انقالب اســالمی روســتاها نه تنها به عنوان مجموعه ای تأثیرگذار به حســاب 

نیامده انــد، بلکــه به عنــوان عنصــری تأثیرپذیــر همواره زیر ســایه شــهرها و 

در حاشــیه قرارگرفته انــد. اگــر به قابلیت هــا، توانمندی ها و پتانســیل های 

روســتاییان و مهم تر از همه به جایگاه روستا در استراتژی های توسعه پایدار 

به مفهوم واقعی توجه شود، محیط های روستایی به بازیگرانی مهم در عرصه 

کشــور تبدیل خواهند شــد. بااین وجود در برنامه ریزی های کالن کشــور در 

قبــل ســال ۵۷، هیچ گاه بــه جایگاه روســتا و نقش آن در توســعه پایدار ملی 

توجه جدی نشــده است. پس از انقالب اســالمی، با توجه به اهتمام صورت 

گرفته به جمعیت روســتایی کشــور، روســتا به عنوان یکــی از ارکان مهم در 

کشــور مدنظر واقع شــد اما عمده توجهات صورت گرفته نسبت به جمعیت 

روستایی کشور با توجه به بی مهری ها و کمبودهای گذشته، عمومًا ذیل نگاه 

محرومیت زدایی قرارگرفته است.

بــه اســتناد آمــار به دســت آمده از سرشــماری ســال ۹۵، ۲۲ میلیــون نفر در 

روســتاهای کشور ساکن  هستند که هر یک از آن ها عنصر مولد و تولیدکننده 

تلقی خواهند شــد. تحت این شــرایط اگر در برنامه ریزی های کالن کشور به 

خانوارهای روستایی توجه شــود و منابع و امکانات متناسب با جمعیت و نیاز 

ازجمله تأمین مسکن معیشت محور به عنوان رکن اصلی سکونت و اشتغال در 

اختیار روستاییان قرار گیرد، می توانیم سهم روستا از تولید ناخالص داخلی را 

افزایش داده و شرایط را برای پیشرفت اقتصادی در کشور مهیا سازیم.

راهکارهای موجود برای برقراری مسکن روستایی معیشت   ▪
محور

اهتمام به مســکن معیشــت محور به عنوان بستر اصلی سکونت و توانمندی 

اقتصادی خانوارهای روســتایی مســتلزم اتخــاذ تصمیمات مؤثــری در این 

حوزه است. در حقیقت وزارت راه و شهرسازی به همراه بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی به عنوان اصلی ترین متولیان مسکن روستایی در کشور، می بایست 

عــالوه بــر در نظر گرفتن شــرایط مناســب ســکونت، توجه بــه فعالیت های 

اقتصــادی و در نظر گرفتن فضای الزم برای فعالیت هایی نظیر کشــاورزی، 

دام پروری و کارگاه های خانگی را مدنظر قرار دهد.

از طرفــی ســازمان جهــاد کشــاورزی به منظــور توســعه اشــتغال در مناطق 

روســتایی می بایســت، واحدهای مسکونی معیشــت محور را به عنوان واحد 

تولیــدی اقتصادی تلقی کرده و تمامی تســهیالت اعطاشــده بــه بنگاه های 

اقتصــادی روســتایی را برای این دســت از واحدهای مســکونی نیــز در نظر 

بگیرد. 

در همیــن راســتا، محمدرضا شــاملو، معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن 

انقالب اســالمی، در ارتباط بهره گیری از مســکن معیشت محور جهت ارتقاء 

توان اقتصادی خانوارهای روستایی، به عنوان بخش اعظمی از جمعیت کشور، 

عنوان کرد: »حدود چهار سال است که مسکن معیشت محور را در طرح های 

هادی روســتایی موردتوجه قــرار داده ایم و ضمن مبادله تفاهم نامه با معاونت 

امور دام وزارت جهاد کشــاورزی، مقررشــده در کنار وام مســکن روستایی به 

واحدهای دامی روستایی وام داده شود و روستاییان بتواند در مجاورت محل 

سکونت خود نسبت به انجام فعالیت های اقتصادی اقدام کنند.«

در پایــان باید اشــاره کرد، تحقیقات صــورت گرفته در زمینــه تحلیل عوامل 

اقتصــادی مؤثــر بــر تحوالت مســکن معیشــت محــور در نواحی روســتایی، 

مشــخص می کند، کارکرد مســکن در ســکونت گاه های روســتایی به دلیل 

جایگاه ضعیف اقتصاد روستایی و همچنین نبود جذابیت های الزم به منظور 

زندگی روســتایی به سمت مســکن خوابگاهی )واحدهای مسکونی که تنها 

کارکرد ســکونت دارند.( در حال تحول می باشــد و ادامــه این روند در آینده 

منجــر به کاهش ســطح تولیدات روســتا و در نتیجه کاهش تولید در ســطح 

کشور خواهد شد.

اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش عیان می شــود که بســیاری از مواد 

اســتراتژیک خوراکــی از جملــه محصوالت کشــاورزی و دامی در روســتاها 

کشــور تولیــد می شــوند و کاهــش این تولیــدات تهدیــد جدی برای کشــور 

محسوب خواهد شد.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

تولید مسکن  و  تقسیم کار  بین نهادهای حاکمیتی
گزارش
ابوالفضل نوروزی

در شــرایطی کــه وزارت راه و شهرســازی، به عنوان اصلی ترین متولی مســکن 

در کشور شــناخته می شــود، ســایر نهادهای حاکمیتی غیردولتی نظیر بنیاد 

مســکن، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، سازمان اوقاف، آستان قدس و غیره 

نیز وظیفه تولید و عرضه مسکن را بر عهده دارند.

بازار مســکن در سال های اخیر دســت خوش نوسانات گسترده ای  شده است. 

بررســی شاخص های موجود در این بازار از شرایط سختی خبر می دهد که در 

این حوزه برای مردم به وجود آمده است. به استناد آمار به دست آمده از آخرین 

سرشماری کشور در ســال ۹۵، ۴۷ درصد متوسط هزینه ساالنه یک خانواده 

تهرانی مربوط به بخش مســکن اســت. این در حالی اســت که افزایش قیمت 

مســکن از سال ۹۵ تاکنون، این شاخص را برای دهک های پایین درآمدی در 

برخی از خانوارها، به ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار افزایش داده است.

افزایــش نجومــی قیمت مســکن در ۲ ســال گذشــته یکــی دیگــر از مهم ترین 

خبرهــای ایــن بازار به حســاب می آیــد. بنا بر گزارش های اعالم شــده توســط 

بانک مرکزی، متوســط قیمت هر مترمربع از واحدهای مســکونی کالن شــهر 

تهــران، در شــهریورماه ۹۶، ۴.۶۵ میلیون تومان برآورد شــده اســت. این در 

حالی اســت که این رقم در شــهریورماه ســال جاری با افزایش ۱۸۰ درصدی 

به ۱۳ میلیون تومان رســیده اســت. بنا بر شــرایط به وجود آمده درصورتی که 

یک خانوار شــهری با درآمد متوســط، قصد صاحب خانه شــدن داشــته باشد، 

مجبــور به پس انداز کل درآمد خود به مدت ۱۵.۳ ســال اســت. این رقم که با 

عنوان شاخص هزینه دسترسی به مسکن نیز تعریف می شود، به وضوح شرایط 

اسف بار بازار مسکن را ترسیم می کند.

از دیگر مشــکالت پیش آمده برای بازار مسکن، تغییر سمت وسوی ماهیت این 

بازار از حالت مصرفی به حالت ســرمایه ای اســت. در حقیقت شرایط فعلی به 

نحــوی رقم خورده اســت کــه تقاضاهای خرید واحد مســکونی بــه جای اینکه 

تقاضــای مصرفی باشــد، به منظور افزایش ســرمایه و انجــام می پذیرد. تحلیل 

اطالعات آماری به دســت آمده از سرشــماری نفوس و مســکن سال ۹۰ و سال 

۹۵، مشــخص می کند بیش از ۷۰ درصد تقاضاهای موجود در بازار مســکن، 

ناشــی از تقاضاهای ســرمایه ای اســت. این امر موجب می شــود کــه رفتار این 

بازار مشــابه دیگر بازارهای ســرمایه ای نظیر بازار ارز و سکه، نسب به عملیات 

سوداگرانه تأثیرپذیر شود.

مؤلفه هــای  بــه  حوزه اقتصاد مســکن، شرایط نامناســب این بازار را توجــه 

بیش ازپیــش عیــان می کند. در این شــرایط 

نقــش متولیان بازار در ســامان دادن 

به شــرایط پررنگ تر از گذشته اســت. در حقیقت نهادهای دولتی و غیردولتی 

تأثیرگــذار بــر بازار مســکن بــا توجه بــه ۲ عنصر کلیــدی یعنی تولیــد و عرضه 

واحدهای مسکونی و مبارزه با سوداگری توان بهبود شرایط فعلی بازار را دارا 

هستند.

نیاز شدید بازار مسکن به تولید و عرضه واحد مسکونی  ▪
بررســی های صــورت گرفتــه در حــوزه اقتصاد و مســکن، یکــی از اصلی ترین 

عناصر بهبود شرایط این بازار را تولید و عرضه واحدهای مسکونی متناسب با 

تقاضای بازار عنوان می کند. به استناد آمار به دست آمده از طرح جامع مسکن 

که توســط دولت تدبیر و امید نوشته شده، بازار مسکن در حال حاضر نیازمند 

ســاخت ۱ میلیون و ۵۰ هزار واحد مســکونی در هر ســال هســت. این آمار در 

حالی ارائه شده است که بررسی پروانه های ساختمانی صادره از شهرداری ها 

مشــخص می کند مجموع واحدهای مســکونی ساخته شــده در سال ۹۵،۹۶ 

و ۹۷ به ۱ میلیون واحد مســکونی نمی رســد. در شــرایطی کــه تولید و عرضه 

مســکن در ســال های گذشــته تناســبی با تقاضا بازار نداشــته، طبیعی اســت 

کــه افزایــش قیمت های شــدیدی در ایــن حوزه رخ بدهــد. بااین حــال به نظر 

می رســد، برداشــتن بار ســنگین هزینه مســکن از دوش خانوارهای کم درآمد 

کشــور، به خصــوص دهک های ضعیف تر بــه کمک تولید واحدهای مســکونی 

ارزان قیمت، گام بلندی در راســتای بهبود شــرایط بازار مســکن تلقی خواهد 

شد. در این شــرایط نهادهای حاکمیتی غیردولتی می توانند نقش ویژه ای در 

سامان دادن بازار مسکن ایفا کنند.

در شرایطی که قصد ساخت یک واحد مسکونی را داشته باشید، نیازمند تأمین 

هزینــه زمین و هزینه عملیات ســاخت هســتید. متولیان مســکن در کشــور نیز 

به منظــور اثرگذاری در بهبود شــرایط بازار با اســتفاده از افزایش تولید و عرضه 

مســکن، می بایســت به تأمین این دو هزینه بپردازند. پس از انقالب اسالمی در 

سال ۵۷، مسئله مسکن مناسب برای اقشار مستضعف جزء دغدغه های اصلی 

امام خمینی )ره( به شــمار می رفت. تا جایی که بنیان گذار انقالب اسالمی، در 

پیام معروف به حســاب ۱۰۰ خود عنوان کرد: »مشــکل زمین باید حل شــود و 

همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان 

بایــد خانه داشــته باشــند. هیچ کســی در هیچ گوشــه مملکت نباید از داشــتن 

خانه محروم باشــد. بر دولت اســالمی اســت که برای این مســئله مهم چاره ای 

بیندیشد.« بر همین اساس بســیاری از نهادهای حاکمیتی غیردولتی، موظف 

به توجه به ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد شده اند.
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 شماره ۳۶- بهار ۹۹

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی۴

بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی نیز جزو متولیان تولید مسکن در کشور به حســاب می آید. در نهم اسفندماه سال ۵۷ بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی در پی صدور فرمان امام خمینی )ره( خطاب به شورای انقالب تأسیس شد. شورای انقالب نیز در 

تاریخ ۲۱ اسفندماه ۵۷ تصریح کرد: »وظیفه این بنیاد شناسایی و ضبط این اموال اعم از امالک و سپرده های بانکی و پول نقد 

و غیره و ایجاد واحدهای مسکونی برای محرومان است.«

 کمیته امداد امام خمینی )ره(۳

از دیگر نهادهای متولی تأمین مسکن برای دهک های کم درآمد در کشور، می توان به کمیته امداد امام خمینی )ره( اشاره کرد. این کمیته 

بر اساس ماده ۶ اساسنامه خود، صراحتاً موظف به ساخت واحدهای مسکونی برای ۳.۲۸ میلیون نفر از نیازمندان تحت حمایت این کمیته 

شده است. بر مبنای ماده ۶ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی، پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی در جهت تأمین مسکن خانواده های 

تحت پوشش، از وظایف اصلی این کمیته تلقی می شود.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی۲

پس از صدور پیام حساب ۱۰۰ از سوی امام خمینی )ره(، تشکیالتی به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی شکل گرفت که اصلی ترین 

نهاد حاکمیتی غیردولتی در زمینه تأمین مسکن اقشار کم درآمد به حساب می ِآید. هدف از تشکیل این بنیاد، قاعده مند شدن تهیه 

مسکن برای افراد نیازمند، تلقی می شود. بنیاد مسکن با همکاری برخی نهادها به امر تهیه مسکن مبادرت نمود و در سال ۱۳۶۶ 

اساســنامه آن در مجلس شــورای اسالمی به تصویب رســید که از مهم ترین وظایف آن ارائه طرح های موردنیاز برای ایجاد مسکن 

اقشــار مستضعف، انجام پروژه های کارشناسی درباره زمین های روستایی، کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی و ... عنوان 

گردیده است. این بنیاد در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل ۲۰۰ 

هزار واحد مسکونی روستایی را به عهده گرفته است. گفتنی است، فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سال های اخیر با توجه 

به وقوع بالی طبیعی در کرمانشاه و شمال کشور، شدت گرفته است.

 وزارت راه و شهرسازی، اصلی ترین متولی مسکن در کشور۱

باوجود نهادهای حاکمیتی غیردولتی متعدد در زمینه مسکن، وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی ترین متولی مسکن تلقی می شود. 

در حقیقت این وزارتخانه وظیفه اصلی سامان دادن به بازار مسکن و صاحب خانه کردن مردم را بر عهده دارد. سایر نهادهای حاکمیتی 

ذکرشده نیز موظف هستند در چهارچوب برنامه های تعیین شده توسط وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام وظیفه خود اقدام کنند.

در حقیقت وزارت راه و شهرسازی عالوه بر برنامه ریزی برای تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز کشور، نقش اصلی را در متوقف کردن 

فعالیت های سوداگرانه و مخرب ایفا کرده و سایر نهادهای موجود در این حوزه در راستای نقشه  راه این وزارتخانه حرکت خواهند کرد.

زمیــن یکــی از اصلی ترین عناصر ســاخت ۱ واحد مســکونی به حســاب می آید و تمــام نهادهایی که توان تأمیــن این عنصر 

به منظــور تولید انبوه  مســکن را دارند، موظف به اعطای آن برای ســاخت مســکن هســتند. در شــرایطی کــه وظیفه اصلی 

نهادهــای حاکمیتــی ذکــر شــده، تأمین مســکن بــرای دهک های کم درآمــد به حســاب می آید، برخــی دیگــر از نهادهای 

حاکمیتــی غیردولتی نظیر ســازمان اوقاف و امور خیریه، ســتاد اجرایــی فرمان امام خمینی )ره(، آســتان قدس رضوی و 

غیره نیز با در اختیار قرار دادن زمین های مناســب تولید انبوه مســکن، می توانند به تولید و عرضه واحدهای مســکونی در 

کشور کمک کنند.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

حق تقدیمی و اجاره  ▪
آستان قدس رضوی برای انجام وظایف خود در حوزه زیارت و عمل به دستورات واقف 

است اما این رفتار تأثیری بر قیمت اراضی در سطح شهر مشهد دارد.

ازآنجاکــه امــوال و امــالک موقوفــه خریدوفروش نمی شــوند، متولیان وقــف پس از 

کارشناسی، با در نظر گرفتن عواملی از قبیل موقعیت جغرافیایی و نوع کاربری قیمتی 

را به عنوان تقدیمی تعیین کــرده و این امالک را در قالب قرارداد اجاره به متقاضیان 

واگذار میکنند و ساالنه مبلغی را بابت اجاره از آن ها می گیرند. در قالب حق تقدیمی، 

فرد مالک اعیان )ساختمان( شده و مستأجر عرصه )زمین( و این اجاره غالباً به صورت 

قرارداد ۱۰ یا ۲۰ ســاله بسته شده و مبلغ اجاره بسیار ناچیز است و بعد از ۱۰ یا ۲۰ 

سال نیز مجدداً تمدید می شود. با توجه به سیستمی که حق تقدیمی دارد، می توان 

گفــت حق تقدیمی همــان پول فروش زمین اســت و وقــف را از حالــت اصلی آن که 

نگه داشتن اصل مال )عین( و استفاده از منفعت آن است خارج می کند.

در برخی پژوهش های فقهی صورت گرفته نیز مشخص شــده که حق تقدیمی نه در 

قالب اجاره و نه در قالب حق سرقفلی و... قابل توجیه نیست و به نوعی سابقه فقهی 

ندارد و قراردادی جدید است. به عنوان مثال در این وضعیت اجاره برای مالک اعیان 

حق اختصاصی برای تجدید اجاره ایجاد کرده که محل اشکال فقهی است.

حق انتقال و تغییر کاربری  ▪
یکی دیگر از ابزارهای آســتان قدس برای قیمت گذاری زمین، دریافت حق انتقال و 

حق تغییر کاربری اســت. به عنوان مثال اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود )که در 

قالب حق تقدیمی از آستان قدس اجاره کرده( را از کاربری مسکونی به تجاری تبدیل 

کند، آســتان قدس ملک را مجدد قیمتگذاری کرده و مبلغی را به عنوان »حق تغییر 

کاربری« از وی مطالبه می کند و آستان قدس انگیزه زیادی برای ارزش گذاری بیشتر 

زمین برای دریافت حق تغییر کاربری بیشتر دارد. حتی به گفته معاونت امالک آستان 

قدس مشــوق هایی برای تغییر کاربری زمین های آســتان قدس در نظر گرفته شده 

اســت.همچنین برای نقل وانتقال زمین نیز مبلغی در حدود ۲۰ درصد ارزش زمین 

موقع سند زدن گرفته می شود که به عنوان مثال اگر قیمت زمین ۱۰۰ میلیون باشد، 

دریافــت ۲۰ میلیون تومــان به عنوان حق انتقال باعث می شــود، قیمت ملک ۱۲۰ 

میلیون تومان شود و به مصرف کننده نهایی منتقل شود.

نگهداری زمین خام و دید سرمایه ای نسبت به زمین  ▪
با توجه به فقدان وجود مالیات های تنظیمی در اقتصاد کشور نظیر مالیات بر عایدی 

مسکن و نیز مالیات بر ارزش زمین، باعث شده امالک و مستغالت از کاالیی مصرفی 

به کاالیی ســرمایه ای تبدیل شــده که نگهداری آن با توجه به نوســانات و شوک های 

مقطعی و تورم باال در قیمت آن، نسبت به سرمایهگذاری در سایر امور مثل فعالیت های 

تولیدی به صرفه باشــد و صرف نگهداری زمین و حفــظ آن موجب افزایش قیمت آن 

میشــود. حجم باالی زمینهای خام و استفاده نشده آســتان قدس رضوی در داخل و 

حاشیه شهر نشان دهنده دید سرمایه ای است که نسب به زمین در کل اقتصاد کشور و 

مسئولین این نهاد وجود دارد.

ساخت وساز قطره ای برای افزایش قیمت اراضی  ▪
یکی از مواردی که شــاید از آن به عنوان روشــی برای افزایش قیمــت اراضی موقوفه 

بتوان نام برد، واگذاری پراکنده از یک بلوک و یا زخمی کردن برخی اراضی و کلنگ 

زدن برخی آنان و نگه داشتن برخی دیگر برای تأثیرگذاری بر روی زمین های اطراف 

و باال بردن قیمت آن هاست. در این روش به جای اینکه کل محدوده اراضی که طرح 

نقش مالکان بزرگ در سیاستگذاری 
زمین و تولید مسکن  در شهرها 

بررسی تجربه آستان قدس رضوی  

گزارش
 سعید یزدی

بزرگ مالکان زمین در شهرها نقش قابل توجهی در سیاست گذاری زمین و تولید مسکن دارند، از جمله این بزرگ مالکان در شهرها می توان به خود دولت، 
شهرداری ها، سازمان اوقاف و آستان قدس رضوی اشاره کرد که در شهرهای مختلف سهم مجزایی و نقش خاصی دارند. به طور نمونه بنا بر گفته مسئوالن 
آستان قدس رضوی ۴۳.۵ درصد محدوده شهر مشهد، موقوفه آستان هستند، البته اکثر زمین ها در قالب حق تقدیمی و اجاره واگذارشده و بخش محدودی 
از مالکیت آن برای آستان قدس باقی مانده است؛ بااین حال ۶۰ درصد حریم شهر مشهد همچنان به عنوان اراضی موقوفه شناخته می شود، اراضی که در 

آینده می توانند نقش قابل توجهی نه تنها در زمینه تولید مسکن بلکه در توسعه شهر مشهد داشته باشند.
هرچند مسئوالن آستان قدس رضوی در این زمینه حاضر به گفت وگو  با رصد نشدند اما بنا بر اطالعات رسانه ها می توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی 
از اراضی آستان در قالب حق تقدیمی واگذار شده است و اراضی خام اندکی باقی مانده است. این اراضی شامل زمین های مربوط به جنوب بلوار صبا )سیدی(، 
بزرگراه امام علی )ع(، اندیشه و حجاب، آبکوه و جانباز، شهرک رضویه، غرب خواجه ربیع و مصلی و... است. از سوی دیگر حجم عمده اراضی حاشیه شهر که 

در حدود یک سوم جمعیت شهر مشهد در آن ساکن هستند، متعلق به آستان قدس رضوی است.
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مصوب مسکونی و یا تجاری دارند به صورت یکجا واگذار شوند، چند زمین از داخل 

بلوک واگذارشده و یا بر روی آن ارزش افزوده صورت می گیرد و بعد از افزایش قیمت 

زمین های اطراف، آن ها نیز واگذار می گردند.

نقش بایسته آستان قدس در سیاست گذاری زمین و مسکن  ▪
امــام خمینی )قــدس ســره( در تعریف وقــف فرموده اند: »تحبیس العین و تســبیل 

المنفعه«؛ یعنی وقف عبارت از حبس کردن )صیانت از( عین و رها کردن )استفاده از( 

منفعت آن است؛ بنابراین بررسی نقش بایسته و شایسته آستان قدس رضوی به عنوان 

بزرگ ترین نهاد موقوفاتی جهان است از دو جنبه باید صورت گیرد: ۱-حفظ و صیانت 

از اصل وقف و امور خیریه نظیر، شیوه سرمایه گذاری، تأمین مالی، برنامهریزی و ارتقاء 

بهرهوری و... که در نگهداری و افزایش اصل دارایی مؤثر است. ۲- مصارف منفعت 

حاصل از وقف و امور خیریه است.

شــاید بتوان حوزه سومی را نیز برای بررسی نقش بایسته این نهاد در نظر گرفت که 

همان اثرات جانبی اقدامات این نهاد برای زائرین و مجاوران است. الزم به ذکر است 

در حکم تنفیذ مقام معظم رهبری برای تولیت سابق و کنونی آستان مقدس نیز چند 

نکته مهم در حوزه نقش بایســته این نهاد ذکرشده است که عبارت است از: خدمت 

به زائــران آن بارگاه مقدس به ویژه ضعفاء و نیازمندان، خدمــت به مجاوران و به ویژه 

مستمندان و مستضعفان و همچنین حفاظت از موقوفات و بهره گیری بهینه از آن در 

مصارف خود و به ویژه بهره مند ساختن تهیدستان نقاطی از کشور که آن موقوفات در 

آن قرار دارند.

بنا به گفته دکتر فیروزآبادی، معاونت برنامه ریزی آستان قدس، »یکی از جهات مهم 

در ارتقای اعتماد مردم، حفظ موقوفات اســت. در مقاطعی آســتان قدس به سرمایه 

فروشــی روی آورده اســت؛ همان طور که دولت نفت فروشــی میکنــد. به طور خاص 

زمینهای آستان قدس به نوعی در اختیار مردم قرارگرفته که آستان برای همیشه از 

اکثر منافع آن محروم شــده است، این سرمایه فروشی مولد وقف و موردپسند عمده 

واقفان نیست، پدیده سرمایه فروشی عوارضی برای آستان قدس داشته است، یکی 

از مهم ترین این عوارض این اســت که تصویر بیرونی بسیار پردرآمد و پرپول از آستان 

قدس در اذهان مردم شکل گرفته که با واقعیت فاصله زیادی دارد. علت شکل گیری 

این تصور این اســت که درآمدهای بی زحمت ناشی از سرمایه فروشی حاصل شده و 

مثل نفت که کشور را به رفتار »بچه پولداری« دچار کرده، سرمایه فروشی هم آستان 

را به رفتاری مشــابه دچار کرده اســت. ورود به مال ســازی، ناشی از سرمایه فروشی 

است«.

جایگاه وقف و امور خیریه در اقتصاد جهان  ▪
پیش از پرداختن به اثرات جانبی اقدامات آستان قدس در حوزه زمین و مسکن، الزم 

است مقداری در مورد جایگاه اقتصاد وقف و امور خیریه در اقتصاد جهان و تعریف آن 

صحبت شود.

مطالعه تولید ناخالص داخلی کشــورها نشان می دهد درصد باالیی از آن وابسته به 

بخش خیریه در اقتصاد است. به طوری که به طور میانگین در ۱۶ کشور موردبررسی 

قرارگرفته، ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن ها را بخش خیریه یا داوطلبانه دربر 

می گیرد. بخش ســوم اقتصاد )بخش وقف و خیریه(، اوالً با داشتن اهداف ارزشی و 

ثانیاً با خدمت به همه جامعه ارتقاء چشم گیری در شاخص های واقعی توسعه و رفاه 

مردم دارد. نیازهای مردم را از دل خود شناسایی و آن ها را رفع میکند. تأثیرات مثبت 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود و گسترش این نوع سازمان ها بر کسی پوشیده 

نیســت و در دانش جدید اقتصاد، جامعه شناسی، سیاســت و ... در تمام کشورهای 

توسعه یافته گسترش این سازمان ها توصیه میشود.

با توجه به جایگاه واالی نهادهای وقف و امور خیریه در کشورهای جهان، استراتژی 

و سیاســت گذاری اداره ایــن نهادها با نهادهای بخش خصوصــی که صرفاً به دنبال 

حداکثر ســازی ســود شــرکت و نفع شــخصی هســتند؛ باید متفاوت باشــد و حتی 

شــرکت های خصوصی نیز چیزی تحت عنوان »مسئولیت اجتماعی شرکت« برای 

خــود در نظــر گرفته اند و در زمینــه اثرات جانبــی اقدامات خود بر مردم پاســخگو و 

مسئولیت پذیر هستند. از سویی دیگر وقف نهادی مردمی اســت که از مردم و برای 

مــردم و برای خدمت گذاری به مردم ایجادشــده اســت و نبایــد اقدامات نهاد وقفی 

موجب ایجاد اثرات منفی برای عموم مردم گردد.

جمع بندی  ▪
اقدامات آستان قدس به لحاظ اقتصادی دارای اثرات جانبی مختلفی بر زائرین 

و مجاوران شــهر مشــهد بوده اســت؛ اما به طور خاص در زمینه سیاست گذاری 

زمین و مســکن اگر اقدامات آستان قدس، صرفًا در جهت افزایش سود خود در 

راســتای بهره بــرداری موقوفات، به قیمــت ایجاد ضرر برای مجــاوران باالخص 

مســتضعفین گردد، به نظر می رســد هم بــا تعریف نهاد وقف و هم با دســتورات 

مقــام معظم رهبــری در تناقض اســت. به نظر می رســد سیاســت گذاری حوزه 

زمین و مســکن در آســتان قدس رضوی عالوه بر ایجاد ناپایداری در درآمدهای 

وقفی، باعث افزایش قیمت زمین و مســکن در مشــهد شــده و نتوانسته منفعت 

عمومی مجاوران مســتضعف و اقشــار متوســط و ضعیف شهر مشــهد را برطرف 

نمــوده بــه نظر بایــد در ایــن سیاســت ها تجدیدنظر صــورت گیرد. بنا بــه گفته 

معاونت برنامه ریزی آســتان قــدس، رویکرد جدیدی که در آســتان قدس وجود 

دارد درصدد اســت موجــب بهرهبرداری از زمینهای آســتان قــدس به گونه ای 

شود که هم برای نیت واقفان درآمد پایدار داشته باشد و هم گره ای از مشکالت 

مردم به ویژه اقشــار پایین دست باز نماید و سیاستها را به گونه ای تنظیم کند که 

اقشــار متوسط و متوسط به پایین با سهولت بیشــتری از زمینهای آستان قدس 

بهرهمند شــوند. با توجه به مجموع ســخنان این نوشــتار به نظر می رســد چند 

رویکرد کلی باید مدنظر آستان قدس قرار گیرد:

عرضه ســریع تر زمین های خالی و بالاســتفاده آســتان قدس به گونه ای که هم 

درآمد پایدار برای آستان قدس ایجاد شود و هم از طریق افزایش عرضه زمین زمینه 

پایین آوردن و واقعی کردن قیمت زمین را فراهم آورد.

 تجدیدنظر در سیاســت های اجاره داری آســتان قدس در قالب حق تقدیمی و 
حرکت به سوی مدل های جدید و مطلوب تر.

 تجدیدنظر در سیاست های مربوط به حق انتقال و تغییر کاربری زمین.
 مشارکت آستان قدس با سایر نهادهای متولی زمین و مسکن در استان و عرضه 
زمین از ســوی آســتان و ساخت مسکن به صورت مشــارکتی با بخش خصوصی و یا 

نهادهای دولتی با توجه به نیاز سالیانه شهر.

البته بایستی تأکید کرد که مطالبه مشارکت جدی تر آستان قدس رضوی در راستای 

منافع عمومی و اولویت های کشــور )همانند تولید مسکن( به معنای نادیده گرفتن 

حقوق موقوفات و ضرورت صیانت از آن یا بخشــیدن به ثمن بخت نیســت. از ســوی 

دیگر این رویکرد به تنهایی مسئله مسکن را حل نخواهد کرد بلکه نیاز دارد که سایر 

دســتگاه های دولتی و حاکمیتی در راســتای منافع عمومی اقدام کنند و دســت از 

اقدامات بخشی بردارند.

همان طــور که حضرت رضــا )ع( می فرمایند: »بــرای قضای حاجت مؤمنان و شــاد 

ساختن و دور کردن ناگواری ها از آنان، حرص بورزید؛ زیرا که پس از )ادای( واجبات، 

هیچ کاری نزد خدای بزرگ، برتر از خرسند کردن مؤمن نیست«.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

رصد در گفت وگو  با انبوه سازان و مدیران شهری  وضعیت مسکن در مشهد را بررسی کرد

 از ۸۰ هزار تقاضای مسکن تا پروژه های ناکارآمد 
احیای بافت های فرسوده  

 نبود نظارت کافی
 علت شکست طرح مسکن مهر

محمــد علیــزاده، کارشــناس اقتصــادی در حوزه مســکن 

میزان نیاز مســکن در شــهر مشهد را بســته به رفاه طبقات 

مختلــف متفــاوت دانســت و گفــت: در حــال حاضــر برای 

دهک های پایین جامعه با کمبود مسکن و برای دهک های 

باال با افزایش تعداد مسکن مواجه هستیم. سیاست ساخت 

مسکن برای دهک های پایین جامعه باید موردتوجه دستگاه های متولی قرار گیرد؛ اما 

این چنین نیست و مشاهده می کنید که توسط دولت اقدام خاصی در این حوزه صورت 

نمی پذیرد. علیزاده طرح »مسکن مهر« را یکی از طرح های مثبت در این مسیر دانست 

و بیان کرد: این طرح ها کاســتی هایی داشــت که چنانچه مرتفع می شــد می توانست 

به عنوان یک طرح ملی مثبت در ساخت مسکن برای طبقه متوسط به پایین جامعه از آن 

نام برد.وی نبود نظارت کافی بر این طرح را علت شکست این طرح خواند و خاطرنشان 

کرد: این طرح در ابتدای کار موفقیت آمیز بود؛ اما پس از گذشــت مدتی به دلیل نبود 

نظارت کافی شاهد بودیم که از مصالح بسیار نامرغوب برای ساخت آن استفاده می شد.

تراکم فروشی به شیوه کارشناسی ، راهی مناسب برای تأمین مسکن  ▪
وی در ادامه ضمن اشــاره به اینکه تراکم فروشــی به شــیوه کارشناسی شده و صحیح 

یکی از راه های مناســب برای تأمین مسکن اســت، بیان کرد: بسیار مشاهده شده که 

تراکم فروشی در مکان هایی صورت می گیرد که کوچه ها تنگ و باریک است که نه تنها 

اهالی برای پارکینگ به مشکل برخورد می کنند که در صورت وقوع حادثه، مشکالت 

عدیــده به وجود می آیــد و از طرف دیگر به محله هایی که قابلیت تراکم فروشــی دارد، 

تراکم نمی دهند. علیزاده عرضه زمین به فعالین حوزه مســکن را اقدامی به خاصیت 

خواند و تصریح کرد: این امر ســبب گســترش افقی شــهر، ایجاد مشــکالت در عرصه 

خدمات رســانی و به تبع آن باال بردن هزینه پروانه توســط شهرداری و سپس تصاعدی 

شدن نرخ مصالح و درنهایت باال رفتن هزینه ساخت و گران شدن مسکن می شود.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود شروع کننده گرانی مسکن را 

دولت دانست و افزود: هر زمان که شاهد جهش قیمت بودیم شروع کننده دولت بود.

وی ضمن تأکید بر این موضوع که قانون مالیات بر عایدی سرمایه عملی نیست، گفت: 

دولت در این بحث چگونه می خواهد آپارتمان خالی از مسکونی را تشخیص دهد زمانی 

کــه صاحب خانه به گونه ای رفتار می کند که گویا خانواده ای در آن زندگی می کند؟ آیا 

دولت می تواند در این آپارتمان ها حضور یابد و راستی آزمایی کند؟!

علیــزاده ایــن طرح ها و قوانین را راهی برای برداشــتن هجمه از روی دولت دانســت و 

گفــت: مالیات بر عایدی ســرمایه تنها منبــع درآمدی برای دولت اســت که نتیجه اش 

اجحــاف در حق مصرف کننده و افزایش قیمت مســکن اســت. تنها راه این اســت که 

شهرداری ها هزینه های اضافی اخذ نکنند و از طرف دیگر مصالح به صورت مستقیم و یا 

توسط عاملین فروش به دست مصرف کننده برسد تا بازار حفظ شود.

»اثر روانی«؛ بازیگر اصلی حوزه مسکن  ▪
وی در ادامه سخنان خود وجود بازیگران اصلی و یا مافیا در حوزه تولید مسکن را منتفی 

دانســت و خاطرنشــان کرد: بازار مســکن به دلیل جذابیتی که داراست سرمایه گذار 

جذب می کند، نمی توان همه مشکالت را بر گردن سوداگر انداخت. این بازار به دلیل 

اطمینان خاطر در حفظ ســرمایه بســیاری را به ســمت خود می کشاند حتی طبقات 

متوسط را. مبحثی وجود دارد به نام اثر روانی؛ زمانی که فردی چندین آپارتمان دارد و با 

تعداد زیادی متقاضی مواجه می شود، طبیعی است که نخواهد آپارتمان ها را بفروشد، 

چراکه مشاهده می کند آپارتمان ها طالب دارند.

این کارشــناس در پایان تأکید کرد: دولت باید برای ســاخت مسکن دهک های پایین 

جامعه پیشتاز شود و مشــوق هایی برای سرمایه گذاران در نظر گیرد؛ تفاوت ندارد این 

ســرمایه گذار داخل شهر مشهد باشــد و یا خارج از شهر؛ این مشوق ها هم عامل جذب 

سرمایه گذار می شود و هم عامل کاهش قیمت.

گزارش
فرزانه زراعتی

مشــهد به عنوان یکی از کالن شــهرهای کشور قطب جذب سرمایه به ویژه در حوزه صنعت ساخت و ساز است، شرکت های بزرگ وابسته به بانک ها 
عمدتا پروژه های ساخت و ساز قابل توجهی در مشهد دارند، از سوی دیگر این شهر به عنوان یک شهر زیارتی و مرکز استان، جاذب جمعیت مهاجر 
شرق کشور نیز هست. جمعیت مهاجر سیالی که برنامه ریزی مسکن را سخت میکنند. در گزارش پیشرو در گفت وگو  با انبوه سازان و مدیران شهری 

و کارشناسان وضعیت مسکن در شهر مشهد را بررسی کرده ایم.
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ساخت وساز، ۴۰ درصد نیاز را  تأمین می کند
رئیس انجمن انبوه ســازان خراســان رضوی بابیــان این که 

ساالنه ساخت ۸۰ هزار واحد مسکونی در سطح استان نیاز 

است، به ما گفت: آنچه مسلم است اینکه آمار دقیقی از میزان 

ساخت وســاز در سطح استان وجود ندارد، البته شاید بتوان 

از میزان صدور پروانه توســط شــهرداری متوجه شــد که چه 

میزان ساخت وساز انجام می شود؛ اما قطعاً در این میزان، آمار واحدهایی که بدون پروانه 

ساخته می شوند دیده نمی شود.

محمد پژوم ادامه داد: آنچه مســلم اســت اینکه متناسب با میزان نیاز در سطح استان و 

مشهد ساخت وساز نداریم و شاید بتوان گفت میزان ساخت وسازها تنها ۴۰ درصد نیاز 

را تأمین می کند. باوجود مشــخص شــدن چارچوب های بحث مسکن در برنامه پنجم 

و ششــم توسعه؛ اما طرح جامع مســکن مبنی بر فراهم کردن بستر برای ورود به بخش 

خصوصی به این موضوع را نداریم.

عرضه زمین در صورت در نظر گرفتن تمهیدات الزم، مؤثر است  ▪
رئیس انجمن انبوه ســازان خراســان رضوی در اختیار گــذاری اراضی دولتی به بخش 

خصوصی برای ساخت وساز را یکی از عوامل رشد ساخت وساز دانست و ابراز کرد: چند 

سالی است که صد درصد ساخت محور صاحب الزمان مشهد که بافت فرسوده محسوب 

می شــد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت؛ اما ازآنجاکه تمهیدات الزم )فی المثل 

در بحث انشعابات( اندیشیده نشده بود و طرحی موفق نشد؛ درواقع زمانی که اجرای 

یک پروژه در بخش فرسوده طوالنی شود، هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری 

نخواهد شد. پژوم جلوگیری از توسعه خطی شهر را امری ضروری و مشکالت این توسعه 

خطــی را افزایش هزینه خدمات و بــه مخاطره افتادن امنیت برشــمرد. وی بابیان این 

موضوع که مهاجرت مداوم از دیگر شهرها به حاشیه شهر مشهد عامل گسترده تر شدن 

این شهر است، این روند را فاجعه دانست.

رئیس انجمن انبوه سازان خراســان رضوی برساخت مجتمع های مسکونی در ارتفاع 

تأکید و تصریح کرد: پیش از انقالب مجتمع های »۶۰۰ دســتگاه« را مشــهد داشــتیم 

که به جز مشــکل آسانسور مابقی خدمات ارائه شــده در این مجتمع ها مثبت است؛ اما 

امروز شــاهد هستیم که پشــت »بلوار جانباز« قطعات ۲۵۰ متری برای ساخت مسکن 

جداشده اند که نه مبانی اسالمی در آن رعایت شده و نه روح زندگی در آنان جریان دارد.

پژوم خاطرنشــان کرد: اعتقاد ما بر این اســت که مالکین بزرگ در ســطح شهر مشهد 

مانند آستان قدس، زمین هایی را که در اختیار دارند برای مرتفع سازی در اختیار بخش 

خصوصی قرار دهند و سازندگان هم خدمات موردنیاز ساکنین را در همان مجتمع ها 

تعبیه کنند؛ این گونه هم از گسترش شهر جلوگیری می شود و هم از آلودگی کم.

وی تأکیــد کــرد: اما آنچه در عمل رخ می دهد این اســت که بخش دولتی باوجوداینکه 

قانون دراین باره وجود دارد اراضی در اختیار را واگذار نمی کنند؛ در همین شهر مشهد 

زمین های بسیاری وجود دارد که دولت می تواند با واگذاری و یا تهاتر آنان، هم مشکالت 

مالی خود و هم بحث مسکن را مرتفع کند.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی یکی از مهم ترین دالیل قیمت باالی مسکن 

را کمبود مســکن ارزیابی کرد و گفت: شــاید به ظاهر این گونه به نظــر آید که همکاران 

انبوه ساز ما دوست دارند کاالی خود را گران بفروشند؛ اما درواقع این گونه نیست.

پــژوم بابیان اینکه البته شــرایط بد اقتصادی، تورم و گرانی مصالــح را نمی توان نادیده 

گرفت، ادامه داد: امروز برای ســاخت هر مترمربع خانه آن هم تنها برای گرفتن پروانه، 

انشعابات، مسائل ثبتی و هزینه های نظام مهندسی حدود ۷۵۰ هزار تومان تا یک میلیون 

تومان هزینه می شود که همین هزینه ها برافزایش قیمت مسکن بی اثر نیستند.

»مالیات بر عایدی سرمایه« سبب گران شدن مسکن می شود  ▪
وی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیر آن بر قیمت مسکن، ابراز کرد: آنچه 

مسلم است این که سرمایه گذار در مسکن را باید همچون یک تولیدکننده بدانیم، قطعًا 

اجرایی شدن این طرح اشتباه و سبب گرانی مسکن می شود، در صورت تحقق این طرح 

این نگرانی در سرمایه گذار به وجود می آید که این مالیات سبب افت سرمایه او می شود و 

این گونه است که سرمایه خود را به جای دیگری انتقال می دهد.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی این قانون )مالیات بر عایدی سرمایه( و قانون 

پیش فروش مسکن را نیازمند اصالح و اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی که 

۲۴ ســال پیش مصوب شده دانست؛ اما توســط وزارت راه و شهرسازی مسکوت مانده 

است. پژوم در بخش دیگری از این گفت وگو به گسترش شهرهای جدید اشاره و این 

شهرها را یکی از راه های عدم گسترش شهر خواند و خاطرنشان کرد: در کشورهای 

توســعه یافته کمربند سبزی اطراف شــهرها ایجاد و شــهر از آن کمربند به بعد رشد 

نمی کند؛ اما در کنار شهرهای بزرگ شهرک های اقماری ایجاد و تمام خدمات یک 

زندگی ازجمله حمل ونقل مناسب با مترو و تراموا را برای آن در نظر می گیرند تا هم 

از گســترش شــهر و تبعات آن جلوگیری کنند و هم مســکن موردنیاز مردم را ایجاد 

کنند.

تفکرات مقطعی یکی از آفت های حوزه مسکن  ▪
وی تفکرات مقطعی را از آفت های حوزه مســکن ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه همین 

نگاه های کوتاه مدت است که مانع نتیجه بخشی طرح ها و ایجاد مشکالت عدیده می شود 

همچون شــهر جدید گلبهار که سال هاســت ساخته شــده؛ اما به دلیل همین تفکرات 

مقطعی )عدم توجه به حمل ونقل مناســب( هنوز آن گونه که باید نتوانسته نگاه ها را به 

خود جلب کند. پژوم تأکید کرد: معتقدم احداث شهرک های اقماری به شرط انتخاب 

صحیح محل و توجه به خدمات و خاصه حمل ونقل عمومی می تواند موفقیت آمیز باشد.

مکان یابی نامناسب عامل عدم موفقیت ۴۰ درصدی مسکن مهر  ▪
پژوم بیان کرد: طرح هایی نظیر »مســکن مهر« و یا »مسکن ملی« هم همین گونه است، 

چنانچــه به درســتی مکان یابــی شــوند و خدمــات الزم برای آنــان در نظر گرفته شــود 

موفقیت آمیز خواند بود؛ می توان گفت طرح »مسکن مهر« حدود ۶۰ درصد موفق بود و 

۴۰ درصد ناموفق بود و به دلیل اینکه محل انتخاب پروژه ها به درستی انجام نشد، امروز 

شهروندان با نازل ترین قیمت هم حاضر نمی شوند از این خانه ها استفاده کنند.

وی تأکید کرد: طرح ملی مســکن که چندی اســت توســط دولت دوازدهم کلید خورد 

دارای مشکالت عدیده ای است که چنانچه به آنان توجه نشود موفقیت آمیز نخواهد بود.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در بخش پایانی سخنان خود بازیگران اصلی 

تولید مســکن را پیمانکاران خرد و مجریان فاقد صالحیت در ساخت مسکن دانست و 

تصریح کرد: البته این مشکل تنها محدود به شهر مشهد نیست و در سطح کالن مشاهده 

می شود.



 فراهم نشدن زیرساخت؛ 
علت شکست پروژه مسکن مهر

در ادامه معاون شهرســازی شــهرداری مشهد در خصوص 

سیاســت عرضه زمین و مشکالت پیشروی این سیاست در 

مشهد، گفت: تجربه عرضه زمین از اوایل انقالب وجود دارد 

و هدف این بود که با این سیاســت مردم بتوانند با ســرعت 

بیشــتری خانه دار شــود؛ اما امروز این سیاست ها در قالب 

سیاست های اجاره به شرط تملیک و یا مسکن های اجتماعی و یا مسکن مهر اجرایی 

می شوند.

محمدرضا حسین نژاد بابیان این نکته که هدف از پروژه مسکن مهر این بود که در جمع 

و تفریق ارزش تمام شــده مسکن، زمین نقش پررنگی نداشته باشد، علت عدم توفیق 

شــهرهای جدید را فراهم نشدن زیرساخت های مناســب به ویژه در بخش حمل ونقل 

عمومی دانست.

 وی تأکید کرد: در کشورها پیشرفته ابتدا بحث حمل ونقل و زیرساخت ها در شهرک های 

اقماری دیده می شود و درنهایت در این شهرک ها خانه سازی انجام می شود.

عدم توجه به این مبحث سبب شد شهرهای جدید مکانی برای مهاجرت مردم از دیگر 

شهرها به این شهرک ها باشد و نه مهاجرت معکوس مردم مشهد به آنجا.

حســین نژاد بیان کرد: این سیاست در دوره فعلی به سمت اراضی بافت های فرسوده 

حرکت کرده به طوری که معابر کم عرض اصالح و قطعات تجمیع شوند و در کنار آنان 

یک سری سهولت هایی برای صاحبان قطعات کوچک در نظر گرفته شود که سهم آنان 

در مجتمع هایی که قرار است به واسطه این تجمیع ها ساخته شوند هم لحاظ شود.

وی اضافه کرد: البته این روش هنوز به راندمان خود نرسیده است؛ سیاست بازآفرینی 

به این ســمت می رود که با تجمیع این قطعات و ایجاد یک طرح شهرســازی مناســب، 

منازل باکیفیت ساخته شود.

بازآفرینی بافت های فرسوده نمی تواند پاسخگوی نیاز مسکن   ▪
مشهد باشد

معاون شــهردار مشهد بر نقش دفاتر تسهیلگری در این میان تأکید و تصریح کرد: 

البته با توجه به اینکه این بازآفرینی تنها پاســخگوی نیاز مردم همان محله اســت، 

بنابراین این سیاست نمی تواند پاسخگوی نیاز مسکن در سطح شهر مشهد باشد 

و برای این موضوع باید فکری اساسی کرد.

حســین نژاد در ادامه ســخنان خود گفت: طبق طرح دولت برای احداث مســکن 

ملی قرار اســت بخشــی از این منازل در بافت فرســوده شــهرها ســاخته شوند که 

تســهیالتی هم برای آنان در نظر گرفته شــده؛ اما تاکنون در هیچ کجای کشور این 

سیاست محقق نشده است.

وی ادامه داد: البته در شــهر مشهد زمین های در مناطق توس و رسالت ۸۱ برای 

ایــن مهم در نظر گرفته اند؛ اما این زمین ها در بافت ناکارآمد شــهری قراردادند و 

نه فرسوده.

معــاون شهرســازی شــهرداری مشــهد علــت عــدم تحقق ایــن سیاســت را وجود 

مشــکالت حقوقی در بافت فرسوده خواند و خاطرنشان کرد: نمی توان گفت این 

سیاســت با شکســت مواجه می شــود؛ اما می توان گفت که به کنــدی جلو خواهد 

رفت.

حسین نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر در هشت 

پهنه و ۶۴ محله با مساحت حدود چهار هزار هکتاری بیش از یک میلیون نفر سکونت 

دارنــد، عنوان کرد: درحالی که در ۲۶ هزار هکتار تنها دو میلیون نفر ســکونت دارند، 

بنابراین تراکم جمعیت در بافت های فرسوده و حاشیه شهر نیازمند سرانه های خدماتی 

است و بهترین روش شاید همین باشد که تسهیلگران را وارد عرصه کنیم و پروژه هایی 

تولید شــود که این پروژه ها هم برای ساکنین انتفاع داشته باشند و هم خانه های الزم 

را تأمین کند.

وی یادآور شــد: اراضی بزرگ مقیاس زیادی در شــهر وجــود دارد که باید با مالک آنان 

وارد مذاکره شــویم و ســهم آنان را بدهیم تا آنان وارد عرصه شوند، البته برای استقبال 

انبوه سازان و سازندگان مسکن هم باید دولت بستری فراهم کند و وامی در اختیار آنان 

بگذارد در غیر این صورت تولیدکنندگان مسکن وارد این سیاست نمی شوند.

مباحث مالی؛ بزرگ ترین مشکل در بحث ساخت بافت فرسوده  ▪
معاون شــهردار مســکن بزرگ ترین مشــکل در بحث ســاخت بافت فرســوده را منابع 

مالی دانســت و مدیریت، جلب مشارکت مردم، نداشتن طرح های مشخص را از دیگر 

مشکالت این عرصه برشمرد.

حسین نژاد با بیان اینکه در مشهد زمین کافی برای ساخت مسکن وجود دارد، گفت: 

بسیاری از این زمین ها جنس زراعی دارند و باید تبدیل به کاربری مسکونی شوند که در 

این مسیر باید با مالکین وارد مذاکره شویم و آنان را قانع کنیم که از ارزش افزوده ای که 

زمین آنان برایشان به دنبال دارد به مراتب از خام فروشی زمین بیشتر است.

سیاست »مالیات بر عایدی مسکن«، فرار سرمایه را به دنبال دارد  ▪
وی سیاســت مالیات بر عایدی مســکن را سیاســتی نادرســت خواند و تصریح کرد: 

معتقــدم ایــن کار باعث ایجاد کندی در تولید مســکن می شــود؛ ما در کشــور ازنظر 

مسکن عقب هستیم و چنانچه بسته های تشویقی به بسته های مجازاتی تبدیل شوند، 

ســازندگان به فعالیت های دیگری روی می آورند و بحث مســکن با بحران بیشــتری 

مواجه می شود.

معاون شهردار مشهد تأکید کرد: از طرف دیگر نمی توان جلوی فرار مالیاتی را اخذ کرد، 

چراکه برخی سازندگان با قولنامه های صوری از پرداختن مالیات سرباز می زنند.

حســین نژاد بار دیگر بر اتخاذ سیاست تشــویق به جای تنبیه تأکید و داشتن اطالعات 

کافی از وضعیت بی مسکن ها، مشخص شدن گروه های درآمدی، شناسایی پتانسیل ها 

و زمین هایی که در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار دارد را بخشی از اقدامات مؤثر 

در مسیر ساخت مسکن برشمرد.

وی بر لــزوم کاهش تصدی گری دولت تأکید کرد و در خصوص بازگیران اصلی تولید 

مسکن در شهر مشهد گفت: متأسفانه در مشهد همه بازیگر هستند که این یک ضعف 

اســت. به طور کلی در مشــهد در ابتدا دولت و سپس مردم، انبوه ســازان و شهرداری و 

نظام مهندسی بازیگران عرصه صنعت ساختمان هستند.
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 »لوکس سازی«؛ 
رویکرد جدید صنعت ساخت وساز

در ادامه یک کارشــناس ساخت وساز بابیان این موضوع که 

آمار متفاوتی در خصوص میزان تولید مسکن ارائه می شود، 

بیــان کــرد: فرهنگ شهرنشــینی نیاز مــردم به مســکن را 

مشــخص و زمانی که تراکم جمعیت متفاوت باشد این نیاز 

تغییر می کند.

محمدابراهیــم احمدی افــزود: در ســال های اخیر رویکرد 

جدیدی در ساخت وساز شکل گرفته به نام رویکرد »لوکس سازی« و علت به وجود آمدن 

این رویکرد این است که سازندگان مسکن اعتقاد دارند نقد شوندگی در طبقه متوسط 

به باالی جامعه راحت تر است. این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اما درواقع آنچه به عنوان 

نیاز مردم وجود دارد با آنچه تولیدکنندگان مسکن می سازند تناسبی ندارند، بنابراین 

چنانچه ســاخت و سازی هم داشته باشیم بیشتر نگاه سازندگان ما به سمت الیه های 

باالیی جامعه است.

 وی به عدم حمایت دولت طی ۶ ســال اخیر از اقشــار ضعیف جامعه اشاره و اظهار کرد: 

چنانچه قرار بر این باشــد که در بخش مســکن که بخش ســرمایه بری است و نیاز اصلی 

مردم محسوب می شود اتفاقی رخ دهد باید سیاست های درست دولتی ما در کنار قوانین 

مجلس قرار گیرند و عزم ملی باید برای حل مشکالت بخش مسکن برای اقشار ضعیف 

وجود داشــته باشد. فشــارهای اقتصادی که به دلیل تورم خودخواسته توسط دولت در 

کشور ایجاد می شود مردم را نسبت به آنچه پیش ازاین داشتند ضعیف تر می کند.

این کارشــناس ساخت وســاز اضافه کرد: دیدگاهــی وجود دارد و آن اینکه آمار نشــان 

می دهد مسکن خالی در کشور ما زیاد است؛ اما آن چیزی که جای سؤال دارد اینکه این 

خانه ها در کدام قسمت های شهر ساخته شده اند آیا جامعه ما رغبت و توان برای رفتن 

به آن منطقه را دارد.

وی یادآوری کرد: در سال های گذشته در دولت قبل فضایی ایجاد و ساخت وسازهایی 

در مناطق خارج از شهر ایجاد شد که به جهت اینکه سرعت باالی اجرا، موردنظر دولت 

وقت بود، زیرســاخت های کافی برای فراهم کردن شــهرک های مــدرن و قوی از قبل 

دیده نشده بود و حتی بسیاری از مناطق را می بینیم که مردم در تأمین فضای تحصیلی 

و امکانات درمانی و مســجد و غیره مشــکالت زیــادی دارند و با افت فشــار آب و توزیع 

نامتناسب امکانات دست به گریبان هستند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه یک بخش از آمار خانه های خالی به این مسکن مهر 

بازمی گردد، گفت: یک بخش دیگر هم در بافت شهری و در بخش های تازه توسعه یافته 

است که در سال های آتی قرار است به عنوان باالی شهر در نظر گرفته شوند.

احمدی عنوان کرد: در حال حاضر مناطقی در شهر مشهد مانند »الهیه« و »مجیدیه« 

هستند که این حالت را دارند و قیمت تمام شده و فروش مسکن در آن مناطق با توجه به 

تورم فزاینده در کشور ما آن قدر نسبت به سطح توان مردم باالتر است که در این بخش 

هم توانی برای خرید خانه ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین این ساخت وسازها یا در مکان هایی است که کیفیت زندگی در 

آنان پایین است و یا اینکه به جهت قیمت و تورم در کشور مردم توان خرید آن را ندارند.

این مدرس دانشگاه بر ضرورت توانمندسازی مردم و ایجاد امکانات و بستر مناسب برای 

زندگی با کیفیت در شهرک های اقماری تأکید کرد و گفت: اینکه بگوییم مردم به دلیل 

اینکه توان مالی ندارند از خدمات مناســب شهری برخوردار نباشند توهین به کرامت 

انسانی است.

احمدی در ادامه به ارائه راهکار برای بهبود فعلی وضعیت مســکن در مشهد پرداخت 

و اظهار کرد: بایســتی دولت به جای اینکه مســتقیماً تســهیالت در اختیــار مردم قرار 

دهد )که نتیجه ای جز تورم ندارد(، این تســهیالت را به ســازندگان اهدا کند تا آنان در 

بســتر خرید مصالح هم ساخت وساز را رونق و هم مسکن باقیمت مناسب تر در اختیار 

خریداران قرار دهند.

کارت اعتباری خرید مصالح به کجا رسید؟  ▪
این کارشناس ساخت وساز یادآوری کرد: در اسفندماه سال گذشته اسالمی، وزیر راه 

صحبتــی را مطرح کرد و گفت »می خواهم کارت اعتباری دهیم تا ســازندگان بتوانند 

بر اساس میزان اعتبار، مصالح با قیمت پایین تر تهیه کنند«؛ متأسفانه این گفته در حد 

صحبت ماند و جلوتر نرفت.

وی تأکید کرد: اینکه تالش کنیم قیمت مسکن را با فشار آوردن به تولیدکننده کنترل 

کنیم جز اینکه تولیدکننده را از میدان خارج کند که یکی از عوارض آن بیکاری است، 

نتیجه دیگری ندارد. دولت باید به بسترســازی مناسب هم زمینه رونق ساخت وساز را 

ایجاد کند و هم به کمک رسان متقاضیان خرید مسکن باشد.

احمــدی حذف قوانین و مقررات دســت و پاگیر هم در ســازمان نظام مهندســی و هم 

شهرداری را یکی دیگر از عواملی دانست که به رونق ساخت وساز کمک می کند.

این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود وجود دالالن را یکی از مهم ترین 

دالیل گرانی مســکن ارزیابی کرد و افزود: وجود این عناصر به افزایش قیمت مســکن 

کمک می کند، چراکه افزایش قیمت حق داللی آنان را افزایش می دهد، البته منظور 

از دالالن تنها برخی از بنگاه های معامالت ملکی نیستند، بلکه برخی نهادها و بانک ها 

هم در این مسیر نقش آفرینند.

وی تأکید کرد: باد قوانینی وضع شــود که مســکن مســتقیماً از تولیدکننده به دست 

مصرف کننده برسد تا این گونه نگاه و انگیزه سوداگری و داللی کمرنگ شود، البته در 

این فرآیند در نظر گرفتن اهرم های اجرایی ضروری است.

احمدی در ادامه سخنان خود قانون مالیات بر عایدی سرمایه را سیاستی به جا و صحیح 

و در صورت درست اجراشدن، مؤثر بر کاهش قیمت مسکن و حذف نگاه داللی از این 

بازار و پابرجا ماندن سرمایه گذار و تولیدکننده واقعی در این بازار دانست.

این کارشــناس ساخت وســاز در بخش پایانــی این گفت وگو به بازگیــران اصلی تولید 

مسکن در شهر مشهد اشاره و مهم ترین بازیگر را نهادهای دولتی به جهت وضع قوانین 

اشــتباه و به تبــع آن دامــن زدن به گرانی ها دانســت و گفــت: پس از نهادهــای دولتی 

دارندگان زمین در مشهد بیشترین تأثیر را بر تولید مسکن در این شهر دارند.

احمدی پیشــنهاد کرد: کمک گرفتن از مردم و اســتفاده از فضای شهری برای ایجاد 

ساخت وسازهای باکیفیت )با حفظ بناهای تاریخی و هویتی مشهد( و تعیین کاربری 

مناسب در بافت فرسوده مشهد یکی از مسائلی است که بایستی موردتوجه دولتمردان 

قرار گیرد.
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بافت های فرسوده موتور رونق اقتصاد می شوند

تولید مسکن با رویکرد توسعه درونی شهرها
یادداشت 

سعید اکبریان، رئیس سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی

برخــی تصور می کنند که مســکن همــان چهاردیواری اســت کــه در آن زندگی 

می کنیم، درصورتی که مفهوم علمی مسکن محل سکنی و آرامش است؛ یعنی 

مسکن تابعی از بافت است. مسکن زمانی مصونیت دارد که خیابانش و خدمات 

شــهری اش هم درســت باشــد، از این زاویه صرف ساختن مسکن کار اشتباهی 

است. اگر به مقوله بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی با زاویه مسکن 

نگاه کنیم، به این جمع بندی می رسیم که نباید گروه های هدف اصلی ما که در 

حاشیه شهر زندگی می کنند، نادیده گرفته بشوند. به ویژه آن که ما نمی خواهیم 

شــهرها را بزرگ کنیم و هزینه زیادی صرف خدمات حمل ونقل عمومی بکنیم، 

بنابراین باید به سمت بافت ها بیاییم و بافت فرسوده شهر را درست کنیم.

مسکن باید کاالی مصرفی و با دوام باشد  ▪
از ســوی دیگــر مســکن باید یــک کاالی مصرفی اما بادوام باشــد چون ســرمایه 

ملی اســت اما گیر اصلی ما این اســت که هنوز به مسکن به عنوان یک کاال نگاه 

نکرده ایم، یعنی هنوز مســکن شناســنامه عمرانی و معماری مشــخصی ندارد. 

بازیگران مسکن تمایلی ندارند که موضوع مسکن شسته ورفته باشد چون تضاد 

منافع دارند، به عبارتی گروه سازندگان و دستگاه حاکمیتی نفعشان در این است 

که کاالی ساختمان ما یک کاالی بی دوام باشد و عمر مفید نداشته باشد؛ به طور 

مثال شــهرداری مبتنی بر همین نگاه می خواهد که مسکن یک کاالی بی دوام 

باشد تا مردم یک پروانه جدید بگیرند. بسیاری از ساختمان های مشهد که تخریب 

می شوند حتی هنوز به عمر ۲۰ سال هم نرسیده اند.

عوارض بهره برداری به جای عوارض ساخت  ▪
بنابراین ســؤال اساســی این اســت که با چه ابزار مالی کاری کنیم که هم درآمد 

شــهرداری تأمین شود و هم جیب مهندسین پرپول شود و هم عمر ساختمان ما 

زیاد باشد؟

اگر ما هزینه اولیه ساخت مسکن را افزایش دهیم، داللی، زمین خواری و تراکم 

فروشــی اتفاق می افتد، برای همین باید سیستم شــهرداری در مبحث عوارض 

بهره برداری و نگه داری متمرکز شود و برای توسعه شهری عوارض پایدار بگیرد. 

شــما در نظر بگیریــد که در حوزه مهندســی ســاختمان، ۲۱ مبحــث داریم که 

فقط در حوزه ساخت ساختمان فعالیت می کنند اما تنها یک مبحث به تأمین و 

نگهداری ساختمان مربوط می شود. بایستی روی این سؤال کارکرد که چگونه 

نظام مهندسین ما به سمت تأمین و نگهداری مسکن پیش برود، یعنی باید برای 

مهندسین پروانه اشتغال تأمین ساختمان صادر کنیم.

افزایش دوام ساختمان باعث کاهش تولید می شود؟  ▪
شاید برخی بپرسند که افزایش دوام ساختمان باعث می شود که میزان تولید کم 

شــود چون تولید مسکن با عمر مفید نفعی برای تولیدکنندگان ندارد، در پاسخ 

به این شبهه بایستی گفت که اگر سیاست های جمعیتی مناسب باشد و ازدواج 

به موقع انجام شود و بافت های فرسوده احیا بشود، از همین االن تا ۱۰ سال دیگر 

برای تولیدکنندگان مسکن کار وجود دارد. اکنون در بخش فرسوده شهر مشهد، 

چه مناطق محروم و چه مناطق حاشیه تر، تراکم نهایتاً یک طبقه است یعنی تراکم 

ساختمانی آن از تراکم ساختمانی جاهای دیگر پایین تر است.

اما شــهرداری چند کار باید انجام دهد، نخســت نظام پرداخت عوارض به حوزه 

بهره بــرداری برود و مدل های تشــویقی بــرای آن بگذارد به عنــوان نمونه بگوید 

چنانچه خانه ای از کیفیت خوبی در ســاخت برخوردار باشد و از تکنولوژی های 

جدید اســتفاده کــرد، معافیت مالیاتی و عوارضــی خواهد داشــت. کار دوم هم 

مربوط به عوارض نوســازی اســت؛ یعنی ما باید عوارض نوسازی مثل نگهداری 

ساختمان و ... داشته باشیم که پشتیبانی قانونی هم دارد.

عــالوه بر این شــهرداری بایــد روی کیفیت تولیــد و نگهداری مســکن و ضوابط 

تشویقی مانند انرژی های نوین متمرکز شود. درمجموع نظام مدیریت ساختمان 

را باید اصالح کنیم و مدیر ســاختمان های ما باید ســازمان دهی شــوند. درواقع 

کوچک ترین واحد مدیریت شهری باید مدیران ساختمان ها شوند.

توسعه درونی شهرها و تولید مسکن  ▪
با همین مقدمه به نظریه توســعه درونی می رسیم، توسعه درونی عمدتاً متمرکز 

بــر احیاء بافت ها اســت. سیاســت توســعه درونی یــا درون زای شــهری، یکی از 

سیاست های سه گانه توسعه شهری است که در کنار دو سیاست توسعه شهری 

متصل یا پیوســته )ایجاد شهرک های متصل به شهر و در محدوده رسمی شهر( 

و دو سیاست توسعه شهری منفصل یا ناپیوسته )ایجاد شهرهای جدید بافاصله 

از شــهر مادر( مطرح می شــود. برخی این سیاســت را دارای مزیت های نســبی 

متعددی نســبت به دو سیاســت دیگــر می داننــد و معتقدند شــهرهای موجود 

کشــور از طریق توسعه درونی تا سالیان زیادی می توانند پاسخگویی بسیاری از 

نیازهای شــهری باشند. توسعه درونی شهری یا توســعه از درون، برخالف سایر 

سیاســت های توسعه شــهری، با توجه به اینکه در بستر شــهر موجود و با حضور 

ساکنان و شهروندان و واحدهای همسایگی صورت می پذیرد موضوعی پیچیده، 

چندوجهی، میان بخشــی و حتی فرابخشی اســت که نه فقط یک کار فیزیکی، 

کالبدی و شهرسازی است بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و زیست محیطی است.

در توسعه درونی شهرها، به جای گسترش افقی، شهر به صورت عمودی گسترش 

می یابد، بافت های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری، احیاء، بهسازی و نوسازی 

می شود. اراضی بایر و رهاشده شهری بکار گرفته می شود.

کاربری های نامناســب و نامتناســب با زندگی امروزی شــهری نظیــر زندان ها، 

پادگان های نظامی، کارخانه ها و صنایع مزاحم درون شهر اصالح می شود. 

سطح معابر و شبکه های دسترسی، سطح فضای سبز و در نهایت تمامی عناصری 

که در شهر وجود دارد به استانداردهای شهرسازی نزدیک می شود.

در توسعه درون شهری، بیشترین توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمین هایی 

اســت که تحت پوشــش توسعه شــهری درآمده اســت. بخش اعظم رشــد آینده 

جمعیت و نیاز مسکن در منطقه یا شهر را می توان از طریق پرکردن بافت موجود 

شــهر، افزایش متعادل تراکم، نوســازی و بازســازی مناطق متروکه و فرســوده و 

احیــاء و تغییر کاربری بناهای قدیمــی موجود برآورده ســاخت. به عبارت دیگر، 

توسعه درونی، به کارگیری تمام توان ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در 

سطح شهر برای رسیدن به شهری پایدار و مشارکتی است و تمامی ساختارهای 

اجتماعی، کالبدی، سیاسی و اقتصادی را برای رسیدن به تعادل کیفی و کمی و 

پایدار ارتقاء می دهد.

مزیت های توسعه درونی  ▪
توسعه درونی مزایای زیادی دارد ازجمله این که جمعیت را اضافه نمی کنیم و از 

همان جمعیت مفید استفاده می کنیم و دوم اینکه ما جمعیت موجود را جابه جا 

هم نمی کنیم و با همان خاطرات شهروندی و احساس عالقه، به قوت خود باقی 

می مانند. نکته سوم این است که خود جمعیت عامل توسعه است و خودشان در 

ایجاد آبادانی مشارکت دارند.

عالوه بر این از لحاظ اقتصادی ما هزینه ایجاد زیرســاخت جدید به شهر تحمیل 

نکنیم، یعنی هزینه توسعه هم ایجاد نمی کنیم، به همین دلیل می گویند هر چه 

شهرها متمرکزتر باشند خرج کمتری دارند. مزیت دیگر اقتصادی این است که 

این مساکن در جایی هستند که قبالً به باروری اقتصادی رسیدند و داری ارزش 

اقتصادی هستند مانند اطراف حرم و میدان شهدا.
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 توسعه سیاست های اجاره 
به جای تاکید بر مالکیت

یادداشت
غالمرضا صدیق اورعی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

نیاز به مسکن یا مالکیت مسکن؟  ▪
اگر به نیاز همگان به مســکن توجه داشته باشــیم و سیاست گذاری هایی را 

در نظــر بگیریــم که در ارتباط با مســکن، به دنبال تحقق نفــع عموم جامعه 

هســتند؛ ســوال مهمی قابل طرح اســت: »آیا نیاز به مســکن بایــد الزامًا از 

طریــق مالکیت برطرف شــود؟« در پاســخ باید گفت: انســان ها در حقیقت 

نیاز به مســکن دارنــد نه به مالکیت مســکن! هرچند عمومًا انســانها تمایل 

دارند برای روز مبادا پس اندازهایی داشته باشند که یکی جلوه و شیوه آن، 

مالکیت مسکن است. 

تمایز مســکن استیجاری و ملکی مثل تفاوت کار یک روزه، هفتگی و ماهانه 

که دارای قرارداد موقت یا دائم و ســاالنه یا اســتخدامی اســت و حقی برای 

فرد ایجــاد می کند. وقتی مســکنی را در مالکیت کســی حبــس می کنیم، 

دیگر قابل جایگزین نیســت و شــخص بعدی -ولو پســر وی- وقتی بزرگ و 

مســتقل شد، نیاز به مســکن دارد اما خانه پدری دیگر جای او نیست و یک 

تقاضای تازه در بازار مسکن به وجود می آورد.

در حال حاضر یکی از مشــکالت مســکن اجاره ای نوســان دائمی و ساالنه 

کرایه خانه، اســت و مســتاجران مدام با اسباب کشــی و جابجایی و آثار آن، 

مواجــه هســتند.  لذا این ها شــواهدی اســت که نشــان می دهد کــه نیاز به 

مسکن با مسکن رفع می شود، نه صرفًا مالکیت مسکن، هرچند که مالکیت 

مطلوبیت دارد زیرا مسکنی که در تملک افراد باشد مزایایی ایجاد می کند: 

جابجایی مکرر ضرورت ندارد و ثروت قابل انتقال به فرزندان از طریق ارث 

اســت و احتماال برخی مزایای دیگــر؛ اما مقدار حداقل ضــروری که نیاز به 

مسکن را رفع می کند، الزامًا مسکن تملک شده نیست.

اگــر به تجربــه کشــورهای دیگر، نظــری بیاندازیــم می بینیم کــه در برخی 

کشــورها، شــرکت های بزرگی وجود دارند کــه اقدام به اجــاره دادن خانه 

می کنند، این امر ســبب می شــود که ســاکنان مســکن اجاره ای با مســائل 

معمول مالک- مســتاجر مواجه نمی شوند. از سوی دیگر، مالک تالش می 

کند مســتاجران را حفــظ کند چرا که که قاعدتًا مشــتری ثابت بر مشــتری 

گذری مرجح است. 

بــا اینکه قاعدتــًا مســکن رایگان و ســازمانی همیشــه مطلوبیــت دارد ولی 

مســکن اجــاره ای بــا مقــررات مناســب و درازمــدت و اجــاره مناســب نیــز 

مطلوبیت زیادی دارد.

در کشورهای دارای نظام های رفاهی مناسب، اگر کسی حتی تا ۳۵ درصد 

درآمدش را به مســکن اختصاص بدهد، زندگی متعادلی دارد ولی اگر ۴۰ 

یا ۵۰ درصد ســبد هزینه خانوار به مسکن اختصاص یابد، قاعدتًا به خانوار 

فشــار می آورد. شــهری را در نظر بگیرید که در آن، یــک جوان – جوانی که 

تازه ازدواج کــرده و درآمد زیادی ندارد- بتواند خانــه ای با هزینه ای معادل 

یک ســوم درآمد ماهیانه اش اجاره کند )مثال بــا حقوق یک میلیون و پانصد 

هزارتومانی، ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان اجاره بدهد( و مطمئن باشــد که در 

صورت تخلف نکردن از هنجارها، تا چندین سال مثال تا ۵ سال می تواند در 

همانجــا بماند. در این وضعیت هرچند قیمت اجاره بها پلکانی افزایش یابد 

اما احســاس امنیت و رضایت فرد بیشــتر خواهد بــود. هنجارها هم ممکن 

اســت قواعد عجیب و غریب و دشــواری نباشــند و مثال بگویند »مستاجرها 

باید زوجهای جوان تا فالن ســن باشــند« یا »اســتمرار اجاره، منوط به عدم 

ثبت شــکایت از مستاجر اســت« یا »باید در مصرف انرژی و... متعادل عمل 

شود« 

ایــن وضعیت را مقایســه کنید با خانه هایی که در آنها، ســاکنین از ماندن تا 

حتی یک ســال بعــد، اطمینانی ندارند یــا وضعیتی که با تغییــرات تورمی، 

ناگهان اجاره بها ۷۰ درصد بیشــتر می شــود که قاعدتًا ســبب فشــار جدی 

بر اقشــار کم درآمد می گردد. بنابراین این سیاســت خصوصًا برای اقشــار 

ضعیف و کم درآمد و مستأجر باید پیگیری شود.

در ابتدای دولت نهم، در روزنامه خراسان مصاحبه ای از وزیر مسکن وقت، 

چاپ شــد کــه در آن می گفت: رئیس جمهور با من قرار گذاشــته اســت که 

مســکن اجاره ای به وجود بیــاورم و من هم قبول کردم )نقــل به مضمون(؛ 

اما چهار ســال وزارت او تمام شــد و موفــق به این کار نشــد و دلیل آن، این 

بود که پیشنهاد هایی که می دادند مورد قبول انبوه سازان قرار نمی گرفت.

در آن زمــان دولت به انبوه ســازان پیشــنهاد کرد زمین دولتــی را به قیمت 

روز بــه آنها بدهد اما زمین ها، در مناطق دور از مناطق مســکونی و شــهرها 

بودند تا ارزان قیمت باشــند. آنها باید خانه ها را در این زمینها می ســاختند 

و متعهد می شــدند آنها را برای ۵ ســال اجاره دهند و بعد از پنج سال، خانه 

را از مســتأجران بگیرند و در صورت تمایل بفروشند و پول زمین را در زمان 

فروش به دولت بدهند.

دلیل عدم موافقت انبوه ســازان با این پیشنهاد این بود که اوالً قیمت زمین 

در ۵ سال بعد، چندین برابر می شد و ثانیًا اگر انبوه سازان مجتمع مسکونی 

می ساختند و اجاره می دادند، دیگر انبوه »ساز« نبودند بلکه درگیر موضوع 

اجاره  می شــدند و مانند بازنشســته ای بودند که هرماه چندین میلیون پول 

به حسابش واریز می شــود و گویی دیگر بیکار است و فعالیت و حضوری در 

مجامع صنفی، اجتماعی و ... نخواهد داشت.

برای حل این تصور باید هم اقناع ســازی انبوه ســازان اتفــاق می افتاد و هم 

شرکت هایی را در نظر می گرفتند که کارشان »اجاره داری« باشد.

درآمد پایدار شهرداری با مسکن استیجاری  ▪
امــکان اجرای ایــن طرح توســط شــهرداری ها نیــز ممکن اســت و مزایای 

بیشــتری هم ایجاد می کند. این پیشــنهاد را در شــورای اول شهر مشهد به 

شــهرداری ارائه کردیم و گفتیم اگر شــهرداری به دنبال درآمد پایدار است 

چنین خانه هایی بســازد و با قوانین و شــرایط خاص اجــاره دهد. مزیت آن 

برای شــهرداری این اســت که شــهرداری به درآمدی ثابت برســد و منبعی 

مطمئــن برای مشــکل همیشــگی کمبــود منابع ایجــاد کند. به عــالوه که 

مستأجران نیز اجاره  خانه بدون حضور صاحب خانه را تجربه می کنند.

بنابرایــن اگــر بنا باشــد مشــکل مســکن به طــور درازمــدت حل شــود باید 

مسکن های استیجاری انبوه داشته باشیم و کاماًل مانند یک تجارت رسمی 

بین مالک و مستأجر انجام شود.

چــرا ایده نظام اجاره برای خانه تازه ازدواج کرده ها محقق   ▪
نمی شود؟

یکی از مشــکالت مســکن همین اســت کــه سیاســت گذار تمهیــدی برای 

اجاره نشــینی حداقلی جوانان یا ازدواج اولی هــا یا خانه اولی ها پیش بینی 

نکــرده اســت. و ایــن بدین خاطر اســت کــه همــه ســازمان ها، می خواهند 

تکالیفشــان حداقلی باشد چراکه مدیریت، آسان تر و چالش ها کمتر است. 

درواقع عمومــًا مدیران ایرانی تالش می کنند کــه مدیریت نکنند. مدیریت 

پنج شــاخصه دارد که اولین موردش تصمیم گیری است، مدیران در کشور 

ما تالش می کنند که تصمیم نگیرند یعنی هر چه نامه بیاید به زیر دستشان 

می نویسد که طبق مقررات اقدام شود و تصمیمی نمی گیرد!

نکتــه بعدی در مــورد مدیران ایرانی این اســت که تمایلی دارنــد که اموال 

عمومــی را حراج کرده تا رأی و وجاهت اجتماعــی بخرند. این کاهلی های 

مدیریتــی مهم ترین مســئله در عــدم تمهید شــرایط برای اجاره نشــینی در 

کشور است نه اینکه سرمایه آن وجود نداشته باشد.
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مسکن 
پیشران اقتصاد

در میــان تمــام کم کاری های دولتــی، ناکارآمدی هــا، تورم هــا و گرانی ها برخی 

مؤسسات پا به عرصه گذاشته و تالش کرده اند تا در حوزه سرپناه سازی گام هایی 

بردارند؛ یکی از این مؤسسات انجمن خیرین مسکن ساز خراسان رضوی است که 

عنوان می شود اولین مدل در سطح کشور بوده است. به گفته »غالمرضا بصیری 

پور« مدیرعامل انجمن مسکن ســازان خراســان رضوی این موسســه با ۲۰ سال 

سابقه تاکنون موفق به ساخت ۲۰۰۰ واحد و واگذاری ۱۷۵۰ واحد شده است.

اما سازوکار این انجمن چگونه است؟ و آن ها چطور افراد محروم و کم توان مالی را 

برای خانه دار شدن شناسایی می کنند؟ بصیری پور عنوان می کند: »مسکن سازان 

برای ساخت و واگذاری واحدها هیچ اطالعیه عمومی صادر نمی کند و شناسایی 

صرفاً از طریق پرس وجو یا دیدار مستقیم انجام و بعد ثبت نام می شوند.«

وی معتقد است: »ساخت و واگذاری واحدها از ابتدای کار تاکنون با توجه به تورم 

و فشارهای اقتصادی و گرانی ها و مهم تر از همه عدم همکاری بانک ها تفاوت های 

زیادی کرده اســت بااین حال واگذاری ها را از سال ۸۶ و در قالب ۱۰ مجتمع در 

سطح مشهد و یک مورد در شهر رضویه آغاز کردیم. قبالً زمین را تهیه می کردیم 

و هیچ گاه ارزش آن را روی قیمت واحدها محاســبه نمی کردیم، قیمت واحدها از 

متری ۱۳۰ هزار تومان محاســبه و با دریافت تســهیالت بانکی پرداخت آن برای 

مردم کم توان مالی میسر می کنیم.«

وی عنوان می کند: »اولین پروژه را در ۲۰ متری طالب به نام میالد و ســبحان به 

افــراد نیازمند و کمتر برخــوردار واگذار کردیم.« بصیری پور بر این باور اســت که 

»واحدی که االن ساخته می شود به دلیل عدم همکاری بانک ها هم گران تر تمام 

می شود و هم با مشکالتی مواجه است. مثالً مجموعه خیرین مسکن ساز مجبور 

اســت برای کمک به خانواده هــای کم برخوردار مبلغ باالیی را ســرمایه گذاری و 

برای دریافت تســهیالت در بانک ها هم سپرده گذاری کند اما این سپرده گذاری 

حتی بعد از دریافت تسهیالت برگردانده نمی شود و تا پایان بازگشت اقساط نزد 

بانک می ماند و همین امر توان موسســه را برای ساخت واحدهای بیشتر کاهش 

می دهد.«

خیرین و انبوه سازان و مشکالت نظام اجاره داری  ▪
اما مسئله ای که سوای از بحث صاحب خانه کردن محرومان و افراد کم توان مالی 

مطرح است بحث خانه های اســتیجاری خیریه است بحثی که برخی مؤسسات 

خیریه در آن پیش قدم شده اند اما با مشکالتی مواجه است.

حاال می بایست بررسی شود این گونه مجموعه ها مانند انجمن خیرین مسکن ساز 

یا حتی انبوه ســازان حوزه مسکن در کشــور اصالً چقدر می توانند به سمت نظام 

اجاره بروند و تاکنون چه قدم هایی در این مسیر برداشته اند؟

اجاره داری برای مؤسسات خیریه این امکان را ایجاد می کند تا هرساله یا هرچند 

ســال یک بار افراد نیازمند شناسایی شده و واحدهای ساخته شده در اختیارشان 

قرار گیرد تا آن ها بتوانند برای چند سال بعدی خود برنامه ریزی کرده و با پس انداز 

چند سال که در واحدهای کم اجاره سکونت داشته اند برای خرید واحدی در آینده 

اقدام کنند یا این امکان را به انبوه ســازان می دهد که همانند بسیاری از کشورها 

صنعت اجاره داری را هم در جهت کسب سرمایه و هم کاهش تورم در نرخ اجاره بها 

در کشور راه اندازی کنند.

بصیری پور عنوان می کند: »ورود به صنعت اجاره داری مشکالتی دارد که همیشه ما را 

از ورود بر آن بر حذر کرده است ازجمله مهم ترین این مشکالت بحث تخلیه مستأجر در 

زمان مقرر است چراکه ممکن است کار به دستگاه قضایی کشیده شود و ما هم چون 

نگاهمان کمک به محرومان اســت شاید نتوانیم وارد این بحث شویم. وقتی واحدی 

را به خانواده کم توان مالی اجاره می دهی و مقرر می کنی که شما می توانی برای دو 

سال در این خانه سکونت داشته باشی و اجاره کمی هم بابتش پرداخت کنی تا نوبت 

افراد دیگری هم بشود اما این خانواده بعد از زمان مقرر تخلیه نکرده و به عبارتی باز هم 

توان الزم برای اجاره واحد دیگری ندارد چه باید کرد؟ آیا ما به عنوان موسســه ای که 

عنوان خیریه را یدک می کشیم دلمان می آید عذر آن ها را بخواهیم؟ یا برای تخلیه به 

دادگاه و دادسرا مراجعه کنیم؟ مسلماً چنین اتفاقی نادر است.«

وی بر این اعتقاد اســت که »ســاخت واحدهایی برای اجــاره دادن به محرومان یا 

کم توانان مالــی مانند زوج های تــازه ازدواج کرده که در ســال های ابتدایی توان 

مالی کمی دارند پیشنهاد خوبی است اما همان طور که پیش تر هم گفتم مهم ترین 

مســئله بحث تخلیه این واحدهــا در زمان مقرر برای اجــاره دادن به نفرات بعدی 

است. با این حال اگر سازمان هایی مانند شهرداری زمین در اختیار انجمن خیرین 

مسکن ســاز قرار دهند می توان وارد این عرصه شد که ما یک بار هم این پیشنهاد 

را دادیم اما شــهرداری هم همین دردسر تخلیه را مطرح کرد اما ما آمادگی داریم 

که طرحی ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحدی را برای اجاره بســازیم اما شرطش این است که 

دستگاه قضا هم یک سر ماجرا قرار گیرد تا در بحث تخلیه دچار مشکل نشویم.«

مشکالت مشترک  ▪
بصیــری پورمــی گویــد: »در حال حاضــر حمایت هــای قانونــی در بحث صنعت 

اجاره داری وجود ندارد و وقتی یک مســتأجر واحد استیجاری را تخلیه نمی کند 

دردســرهای زیادی مانند ارســال اظهارنامه و زمانی که تا ارســال آن و رسیدن به 

نتیجه وجود دارد باعث می شــود بــرای ورود در این حوزه تعلل های زیادی ایجاد 

شــود اما اگر سیستمی مانند شــهرداری هم پای کار بیاید و چنین طرحی شکل 

بگیرد انجمن خیرین مسکن ســاز هم آمادگی دارد تا واحدهایی را بســازد صرفًا 

برای اجاره نشینی.«

»فرشید پورحاجت«، دبیر کانون انبوه سازان هم مانند بصیری پور به وجود خالهای 

قانونی بسیاری در نظام اجاره داری اشاره کرده و می گوید: »اینکه انبوه سازان وارد 

صنعت اجاره شــوند یا نشــوند اول باید دید نظام و قوانین اجاره داری در کشور ما 

ساری و جاری است یا نیست؟ در کشورهای توسعه یافته در خصوص سازمان های 

اجاره داری ســازوکار به نوعی تعریف شــده که بخش تولید در حوزه تولید مسکن 

ســهم عمــده ای را در حــوزه اجــاره داری ایفــا می کنــد منتهــی آن ســازوکارها و 

سیاست ها فعالً در کشور ما وجود ندارد و منابع ارزان قیمتی که باید در این حوزه 

خیرین و انبوه سازان از نبود قوانین تنظیمی و کم کاری دولت در نظام اجاره می گویند 

 استقبال گرم اما لرزان
از اجاره داری به جای واگذاری  

گزارش
 ملیحه زرین پور

وضعیت مسکن به مرحله قرمزی رسیده است که بدون مداخله جدی دولت و نهادهای هم تراز دولت امکان اصالح وضع موجود وجود ندارد، در واقع فاصله 
نیاز به مسکن و میزان تولید مسکن را باید همه دستگاه های اجرایی با یک عزم جدی طی یک برنامه پیوسته چند ساله جبران کنند اما در این میان سایر 
مسیرهای موازی ولو کوچک را نمی توان نادیده گرفت. در کنار مسئله تولید مسکن، نظام اجاره داری موضوعی است که در وضعیت بازار مسکن، جایش 
بسیار خالی است. بی شک کشور ما تاکنون تجربه نظام اجاره داری مدون و مشخصی برای تأمین مسکن نداشته است، در این بین خیرین مسکن ساز یا برخی 
انبوه سازان می توانند فرصت آزمون وخطا و درنهایت رسیدن به مدل مطلوب نظام اجاره داری را فراهم کنند اما کدام سرمایه دار حاضر است در شرایط فعلی 

بازار مسکن چنین ریسکی را بپذیرد و چه موانعی پیشروی دارد؟ در ادامه این گزارش را بخوانید.
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تخصیص داده شود هم وجود ندارد لذا به نظر می رسد نظام اجاره داری اساساً با 

حوزه سرمایه گذاری در کشور سنخیت ندارد.«

نمونه هایی از ساختارهای اجاره داری  ▪
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ســاز با اشــاره به نمونه هایــی از خیرینی که در 

سراسر کشــور وارد عرصه اجاره داری شده اند، می گوید: »برخی خیریه ها مانند 

محبان الجــواد که انجمن خیرین مسکن ســاز به آن ها برای ســاخت واحدهایی 

کمک کــرده، وارد حوزه اجاره داری برای افراد محروم شــده اند ولی آن ها هم در 

حد ۱۰ واحد بیشــتر ندارند و واحدهایی در خواجه ربیع، کوی مادر  دارند که با 

قیمت ناچیزی در حد ۵۰ هزار تومان به اجاره می دهند یا موسسه محبان الرضا 

که تقریباً ۵۰ واحد برای اجاره ساخته و به اجاره می دهند یا خیریه ولیعصر که ۱۲ 

واحد را وارد عرصه اجاره به نیازمندان کرده است.«

 پورحاجت هم ابراز می کند: »به نظر می رســد در کشور ما ساختار تولید مسکن 

را در یــک بازه خاص برای نظام اجاره داری تعریف کردند، مانند »اجاره به شــرط 

تملیــک« در دولت اصالحات، اما االن وجود ندارد که شــاید علت اصلی اش این 

باشد که دولت ها به دنبال سیستم های یارانه ای در این حوزه نیستند.«

مواهب و نیازهای صنعت اجاره؛ از نهادسازی تا تخصیص زمین  ▪
باید به این نکته توجه داشــت که نظام اجاره در بســیاری از کشورهای دنیا امروز 

به صنعتی پردرآمد و مفید مبدل شده است هم برای سرمایه گذاران این عرصه و 

هم برای مســتأجرانی که به دنبال اجاره مسکنی در حد و توان و معیارهای خود 

هستند و مســلماً اجاره داری خیریه ای یا صنعت اجاره ای که انبوه سازان وارد آن 

شوند هم مواهبی خواهد داشت.

بصیــری پور اجاره داری خیریــه ای را از چند منظر موردتوجــه عنوان کرده و 

می گوید: »جدا از مشــکالتی که عنوان شــد ســاخت واحدهایی برای حوزه 

اجاره می تواند مواهب و حسن هایی هم داشته باشد من جمله آرامش روانی 

که از باب آن برای مســتأجران ایجاد می کند.« بصیری پور بر این باور اســت 

که به راحتی می توان برای مســتضعفان خانه ســاخت یا مشــکالت اجاره بها 

را حــل کرد بــدون طرح هــای ناکارآمدی مثل مســکن ملی که گاهــی ارائه 

می شود.

پور حاجت  هم معتقد اســت: »اساساً امکان هم چین طرح و برنامه ای وجود دارد 

و مواهب بســیاری از جمله کاهــش دغدغه افرادی که در خانه های اســتیجاری 

سکونت دارند را به همراه دارد اما برای بحث سیستم اجاره باید دولت ها در تأمین 

زمیــن نقش مؤثری ایفا کننــد و عالوه بر اینکه زمیــن را تأمین کنند در خصوص 

تســهیالت مناسب برای حوزه تولید هم سیاســت ورزی کنند؛ اما علیرغم اینکه 

پهنای جغرافیایی کشــورمان پهنه مستعدی است ما نتوانســتیم سازوکار نظام 

اجاره داری را متناسب با ضوابط و مقررات شهرسازی مان همسو کنیم.«

وی می افزاید: »باید متولی بخش مســکن یعنی وزارت راه و شهرسازی برای این 

موارد برنامه ریزی کند. ما قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را داریم که منابع 

و روش هایی برای آن دیده شده منتهی مقداری نسبت به این موضوع کم توجهی 

شــده اســت آن هم برای کشــوری که بالغ بــر ۳۷ درصد خانوارهــا در خانه های 

استیجاری ســکونت دارند. اینکه بخواهیم این امر را ساماندهی و سازمان دهی 

کنیم نهــاد متولی خاصی در ایــن حوزه وجــود نــدارد و در گام اول به عنوان یک 

اولویت باید نهادسازی در این حوزه به عنوان یک مرجع سیاست گذار انجام شود.«

تجارت مسکن از دولت تا بخش خصوصی  ▪
نیاز کشور به صنعت اجاره با وجود جمعیت چند ده میلیونی و نیاز سازی هایی که 

هر روزه اتفاق می افتد امری بدیهی است اما به گفته پور حاجت سرمایه مسیر خود 

را پیدا می کند وقتی سازوکار تولید مسکن در کشور نامناسب است یقیناً بخش 

تولید مسکن که مباحث اقتصادی را خیلی خوب درک می کند دچار مشکل تولید 

می شود.

دبیر کانون انبوه سازان می گوید: »باید سازوکارهای قانونی برای نظام اجاره داری 

در کشــور تعریف کنیم؛ ما به عنوان بخش خصوصی می توانیم به این حوزه ورود 

کنیم اما این مستلزم آن است که سیاست های تشویقی در این حوزه اثرگذار باشد 

اما شاهد به فراموشی سپرده شدن بیشتر آن هستیم.«

پــور حاجت تأکیــد می کند: »نقش حاکمیــت و دولــت و علی الخصوص مجلس 

به عنوان ریل گذار قانون در کشور و تخصیص منابع و ردیف های بودجه ای در این 

امر خیلی مهم است.«

وی ادامه می دهد: »در یک ســال گذشــته علی رغم اینکه حوزه اجاره داری   شرایط 

برای مردم بســیار بغرنج شــد، مجلس حتی نتوانســت قوانین مالیاتی را در جهت 

افزایــش اجــاره داری تقویت کند؛ سیســتم بانکی هــم که مقرر بود بــرای پرداخت 

تسهیالت برنامه ریزی کند برای اجاره داری ناموفق بود و اساساً بانک تخصصی این 

حوزه یعنی بانک مسکن هم علیرغم صحبت هایی که عنوان می شد که داریم برای 

صنعت اجاره داری سازوکار تعریف می کنیم، نتوانستند با توجه به ساختار اقتصادی، 

سیاسی و ساختار مسکن در کشور برنامه ریزی درستی در این حوزه داشته باشند.«

دبیــر کانون انبوه ســازان بر این باور اســت که مداخالت دولت در حوزه مســکن 

اثرگــذاری مطلوبی در این حوزه نداشــته و به نظر می رســد دولت هیچ گاه تاجر 

خوبی در حوزه اقتصاد مســکن نبوده است اما اگر سازوکارهای قانونی مناسبی 

مانند دیگر کشــورهای پیشــرو در این مسیر تعریف شود بخش خصوصی خیلی 

خوب می تواند این حوزه را مدیریت کند.
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نقش اسناد عادی در سوداگری و گرانی در بازار مسکن  ▪
 مسئله مهمی که در همین بحران اخیر بازار مسکن دیده شد، عرضه نشدن واحدهای 

خالی در نقاط مختلف کشور بود. کشورهای زیادی از جمله آمریکا، اسپانیا، انگلیس 

و فرانســه توانســته اند از طریق اعمال مالیات بر خانه های خالی، مانع عرضه نشدن 

خانه های خالی در بازار مســکن شــوند. این راه حل اما نیاز بــه یک پیش زمینه برای 

شناســایی خانه های خالی از ســوی حاکمیت دارد. این شناســایی تنها در صورتی 

امکان پذیر است که مالکان خانه ها دارای سند رسمی صادرشده از سوی حاکمیت 

باشند. ازاین رو مطابق استانداردهای رایج در دنیا، احراز مالکیت اموال غیرمنقول از 

جمله زمین و مســکن، تنها از طریق اسناد رسمی انجام می شود. از این جهت احراز 

مالکیت اموال غیرمنقول کار آسانی است. چراکه این اسناد تحت نظارت حاکمیت 

صادر می شوند و حاکمیت از انتقال مالکیت ها مطلع است.

 در کشــور ما امــا تعداد زیــادی از معامالت امــوال غیرمنقول از طریق اســناد عادی 

)قولنامه ای( انجام می شــود. اسناد عادی برخالف اسناد رسمی در نزد حاکمیت به 

ثبت نمی رسند و تنها بین خریدار و فروشنده مبادله می شوند؛ بنابراین حاکمیت از 

آن ها بی اطالع است. در همین راستا محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه معتقد 

است: »بسیاری از معامالت غیرمنقول، قول نامه ای هستند و در بنگاه تنظیم می شود، 

ثبت رســمی صورت نمی گیرد؛ بنابرایــن خریدوفروش به صورت ســند عادی انجام 

می شود.« همین مسئله سبب می شود تا حاکمیت نتواند، مالکیت خانه های خالی را 

شناسایی و قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرا نماید«.

ورود پول هــای کثیــف بــه بازار مســکن از طریق اســناد عــادی و   ▪
گسترش سوداگری

مســئله دیگر، ورود پول های کثیف و ســوداگری با این پول ها در حوزه مسکن است. 

به این ترتیب که عده ای که ثروت های کالنی از طرق غیرقانونی به دســت آورده اند با 

استفاده از اسناد عادی که قابل ره گیری و شناسایی نیستند، اقدام به خریدوفروش 

امالک از جمله مسکن می کنند. در همین راستا، دکتر ذبیح اهلل... خدائیان می گوید: 

»متأسفانه یکی از علل پول شویی در جامعه اسناد عادی )قولنامه ای( است. افرادی 

هســتند که میلیاردها تومان از راه نامشــروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کاال و 

ارز به دست آورده اند. این افراد برای اینکه این پول ها را وارد چرخه اقتصادی کنند. 

امالکی را با اسناد عادی خریداری کرده و چند دست این ها را خریدوفروش می کنند 

و درنهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می کنند. اگر اســناد عادی نباشد، راه 

این ها بسته می شود.«

ســود چند ده برابری در تبدیل زمین های کشاورزی به مسکونی   ▪
به وسیله اسناد عادی

از ســوی دیگــر، ریشــه گرانی ها مســکن را می تــوان در گرانــی زمین و توزیــع تورم 

افسارگسیخته آن جســت وجو کرد. بدین گونه که زمین های کشــاورزی در مناطق 

خــوش آب وهوا به قیمت های بســیار ارزان و با ســند عــادی از کشــاورزان خریداری 

می شــوند. این زمین هــا پس از تنها یــک دیوارکشــی و تبدیل کردن بــه زمین قابل 

ساخت وساز تقریباً با سود ده برابری و باز هم به وسیله سند عادی، فروخته می شوند. 

در همیــن راســتا، اولین قدم بعــد از تصرف یــک زمین، برای ســودآوری این اســت 

که دورش را دیوار بکشــید. شــما با همین کار کلی ســود کرده ایــد؛ یعنی یک زمین 

کشــاورزی را بــه مبلغ ۵۰ هزار تومان می خرید و دیوار می کشــید. بعــد این زمین را 

تفکیک می کنید، زمانی که این کار را کردید آن ها را به شــخص ثالث به متری ۵۰۰ 

هزار تومان می فروشید و سود ده برابری می کنید. وی در ادامه می افزاید: شما سیری 

پذیری نیستید می خواهید سود حداکثر بکنید. حداکثر ســود در ویال سازی است. 

وقتــی ایــن کار را کردید قیمــت زمین از ۵۰ هــزار تومان به یک تــا دو میلیون تومان 

می رســد؛ یعنی ســود ۲۰ برابر تا ۴۰ برابر. همه دست وپایشــان می لرزد وقتی این 

سودها را می بینند.

مرحله رسیدن به سود من چیست؟ اینکه بتوانم این ویالها را اشخاص دیگر منتقل 

کنم. چگونه است؟ یک راهش این است که برویم دفتر ثبت اسناد و امالک و بگوییم 

ایــن زمین های دولتی و کشــاورزی را نابــود کرده ایم و حاال می خواهم برایش ســند 

مالکیت رسمی بگیریم و منتقل کنیم. مشخص است که آنجا حاکمیت نظارت می کند 

و من را متخلف می شناسد.

باید راه موازی داشــته باشــم. این راه موازی باید ســه ویژگی داشته باشد. اول اینکه 

این اســناد هیچ جا ثبت نشــود. دوم در عین ثبت نشــدن قانونی هم باشند و سوم در 

دادگاه ها مورد استناد قرار بگیرند. اینجا من یک راهکار قانونی جلو پایتان می گذارم و 

آن هم استفاده از قولنامه است. شما خیلی راحت قولنامه را از اینترنت دانلود می کنید 

و پرینــت می گیریــد و اســتفاده می کنید. دو تا امضــا هم می کنید و دو تا شــاهد هم 

می آورید که در محاکم اعتبار داشته باشد.

عــالوه بر زمین هــای کشــاورزی، برخی دیگــر از مناطــق در همین تهــران نیز 

چنیــن وضعیتی دارنــد. در ایــن مناطق مانند شــهرک غرب کــه زمین خواری 

۸۵ میلیارد تومانی در آن کشــف شد، اقدام به ساخت برج های گران قیمت در 

اراضی دولتی که تصرف شــده، می کنند و آن را بــه قیمت های گزاف به فروش 

می رســانند. در مواردی ماند باســتی هیلز نیز از این قاعده پیروی شــده است. 

ایــن گرانی و تورم افسارگســیخته به ناچار بــه دیگر مناطق نیز ســرایت کرده و 

باعث گرانی مسکن می شود.

جمع بندی: مهار گرانی مسکن در گرو بی اعتباری اسناد عادی  ▪
به نظر می رســد، تنها راهکار این معضالت، بی اعتباری اســناد عادی و مشروط 

کردن احراز مالکیت اموال غیرمنقول به ثبت رســمی معامالت و دریافت ســند 

رسمی اســت. راهکاری که حجت االسالم رئیسی، ریاســت دستگاه قضائی نیز 

بر آن تأکید دارد. رئیســی در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به فسادهایی 

چون زمین خواری به واسطه اسناد عادی گفت: »من معتقدم که تنها راه نجات از 

این وضعیت، ســند رسمی است و تالش می کنم این مسئله را در سخنرانی های 

خود مطرح و تبیین کنم.«

حــال باید دید که چه زمانی دســتگاه قضائی به عنوان متولی اصلی ثبت و ســند در 

کشور، چه زمانی اراده الزم برای اصالح قوانین قدیمی و ضعیف ثبتی را خواهد کرد؟

اعتبــار اســناد عــادی از طــرق مختلفی از جمله کمک بــه ســوداگری، زمین خــواری و ورود پول های کثیف به بــازار امالک از عوامــل مهم گرانی 
افسارگسیخته مسکن محسوب می شوند. تنها راه برون رفت از این معضالت نیز بی اعتباری این اسناد از طریق اصالح قانون ثبت توسط دستگاه 
قضائی است. صنعت مسکن یکی از صنایع پیشران در کشور است به گونه ای که این صنعت تقریبًا با بیش از ۳۰۰ صنعت جانبی در ارتباط است. 
همین مسئله سبب می شود تا وقتی که بازار در این صنعت با رکود یا التهاب های شدید مواجه می شود، بخش اعظمی از اقتصاد کشور نیز دچار 
رکود یا التهاب شــود. در طرف دیگر اگر این صنعت تبدیل به یک صنعت پویا شــود، بی شک می تواند سایر صنایع وابسته را نیز رشد دهد. در 
حال حاضر اما صنعت مسکن با رکود شدیدی روبرو شده است. یکی از مهم ترین دالیل این رکود شدید، گرانی افسارگسیخته مسکن در کشور 
اســت. این باال بودن قیمت ها را از چند جهت  می توان بررســی کرد. یکی از دالیلی که بارها در رســانه های مختلف شنیده شده است، متناسب 
نبودن عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. این مسئله ریشه در دو عامل دارد. یک عامل این است که مسکن به اندازه نیاز جامعه یعنی سالیانه 
حدود یک میلیون واحد، ساخته نمی شود. عامل دوم اما نه ریشه در بازار و عملکرد انبوه سازان که ریشه در اعتبار اسناد عادی )قولنامه ای( دارد.

گزارش
سجاد طاهری

اثرات سوء خرید و فروش قولنامه ای بر بازار مسکن


