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فاجعه مسکن
در راه است!
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با وجود نیاز به احداث ساالنه
 ۲میلیون و  ۷۰۰هزار مسکن تا
سال  ،۱۴۰۵اکنون فقط سالی ۳۵۰
هزار واحد ساخته میشود
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دعوای مدعیان
دروغین آفرود!

راهمنای سفر به
خنک ترین هشر
ایران

خودروها را برق
بیندازید و پول اپرو
کنید

برای مشاوران
کودک دست به
جیب شویم!

برندی جوان
اب کیفیت ،معترب

۴

 ۳رشط تداوم
سودآوری غول ها
بررسی چشم انداز
سودآوری چند
شرکت بزرگ بورسی
بعد از گزارش های
غافلگیرکنندهبهار

اولویت خرید با امویام
،X22برلیانسکراسولیفان
 X50است یا رنو ساندرو
استپوی؟

سقزشهرخنکبا
رودخانههایجاری

راهنمای راه اندازی کارواش
سیارنانو

بررسیهزینههایانواع
مشاورههایکودک

بیبیلند،معتبرترینبرند
تجاریکودک

یادداشت
n o t e

راهکار گذر متقاضیان مسکن از بحران
سـونامی قیمتهـا در بـازار مسـکن در
مهدی حسن زاده
نیمه دوم سـال گذشـته خریداران مسکن
روزنامهنگار
را در نوردیـد و امسـال نیـز مسـتاجران را
غـرق کـرد .همه به نوعی تحـت تاثیر این
سـونامی هسـتیم ،غافل از این که سـونامی مسـکن در پیش اسـت و نگاهی
بـه آمارهـا در ایـن زمینـه نشـان می دهد کـه باید زنگ خطری بلند و رسـا
بـرای آینـده بازار مسـکن به صـدا درآورد .زنگی آن چنان بلند که مسـئوالن
غفلـت زده را از خـواب بیـدار کنـد .گـزارش صفحه  2دخل و خـرج امروز به

همیـن مسـئله پرداختـه اسـت .واقعیـت این اسـت که بازار مسـکن بـا نیاز
انباشـته ای مواجه اسـت .این نیاز انباشـته و به تاخیر افتاده به تدریج خود
را نشـان خواهد داد .فعال بازار پس از سـونامی قیمتها وارد رکود شـدیدی
شـده اسـت و ایـن رکـود ،تا زمانی کـه قدرت خرید به میزان رشـد قیمتها
برسـد ،ادامـه خواهـد یافـت ،امـا بـرای خریداران مسـکن ،شـرایط پیش رو
شـرایط ویـژه ای اسـت .بسـیاری از خریـداران ،امکان تامیـن نقدینگی برای
خریدن خانه مناسـب را دارند .وام مسـکن در شـهرهای بزرگ بخش اندکی
از قیمـت را پوشـش مـی دهـد و سـایر آورده هـای خریدار نیز ایـن فاصله را

نمـی توانـد جبران کند ،پس راهکار چیسـت؟ نگارنده در یادداشـت شـماره
 22دخـل و خـرج در تاریـخ اول تیرمـاه با تیتر «گزینه کـوچ ،روی میز اجاره
نشـین هـا» بـه طـرح ایـن مسـئله پرداخـت که بـرای رسـیدن به مسـکن
گریـزی از کـوچ نیسـت .واقعیـت این اسـت که بحران فعلی قیمت مسـکن
و اجـاره و بحـران آینـده مسـکن ،نـه یک بحران کامال ایران شـمول ،که یک
بحـران معطـوف به کالن شهرهاسـت .لذا گزینه کوچ پیـش روی متقاضیان
مسـکن و اجـاره نشـین هـای کالن شهرهاسـت .ایـن افـراد بسـته بـه نـوع
کارشـان باید بین شـهرهای کوچک و شـهرهای جدید اطراف شـهرها یکی

را انتخـاب کننـد .بسـیاری از مـا مـی دانیـم که شـهرهای جدید با مشـکل
نقصان زیرسـاختها و مهمتر از همه معضل راه و دسترسـی به شـهر اصلی
مواجـه انـد .بـه نظـر مـی رسـد ایـن معضـل قابـل حل باشـد و هـم اکنون
بسـیاری از ایـن دسـت شـهرهای جدیـد در اطـراف تهران و مشـهد در حال
تکمیـل خطـوط متـرو ،قطـار و جـاده هـای مناسـب و امـکان حمـل و نقل
عمومـی نیـز در حـال تکمیـل اسـت ،لـذا بـا امید بـه آینده بهتر شـهرهای
جدیـد ،انتخـاب ایـن شـهرها بـا مسـکن ارزانتر ،در دسـترس تریـن گزینه
پیـش روی خریداران اسـت.

