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 ۴رقیب رسسخت ایراین
رودرروی جییل
6

در مبارزه  ۴خودروی پرفروش ساینا اتومات ،رانا ،تندر ،90پژو 206صندوقدار با
جدیدترین سدان سابکامپکت جیلی در ایران ،کدام خودرو برنده است؟
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مسکن روی گسل
أتمین مایل

نیکتا ،اپپویش سبک،
راحت و متنوع

کسبوکاری سخت اما
سودآور و پر از ایده

بررسیروشهاووضعیتتأمین
مالیمسکندرکشور

معرفـی یک برند ایرانی
در حوزه دمپایی

کابینتسازیباMDF
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کدام آزمایش
اب چه نرخی؟

هزینههای
سفر به چالدران

سبد هسام برای
دوره پسا دالر

بررسیمالیانواعآزمایشهای
طبی

درگرماگرمتابستانبه
خنکترینشهرایرانسفرکنید

بسیاریمعتقدندبازیدالروبازی
دالری بورس تمام شده است

یادداشت
n o t e

راه مسکن به کدام شهرها ختم می شود؟
سیاسـتگذار در بسـیاری از مواقع عادت
مهدی حسن زاده
کـرده اسـت کـه یک نسـخه واحـد برای
روزنامهنگار
همـه بپیچـد .به عنوان مثـال در مواجهه
بـا معضـل مسـکن ،معمـوال یـک راهکار
فراگیـر بـرای همـه قشـرها مطـرح مـی شـود ،مثلا وام مسـکن افزایـش
مـی یابـد و یـا شـرایط بازپرداخـت آن تسـهیل مـی شـود .ایـن در حالـی
اسـت کـه معضـل مسـکن بـرای همـه به یک شـکل بـروز نمی کنـد .برای

دهکهـای مختلـف درآمـدی بـه جـز  2دهـک باال که مشـکل مالـی برای
تهیـه مسـکن ندارنـد ،معضـل مسـکن با شـدت متفاوتی خود را نشـان می
دهـد .بـه همیـن دلیـل هـم نسـخه هـای متفاوتـی را باید بـرای هر دهک
تجویـز کـرد .نسـخه هـای متفاوتـی کـه بـه ویـژه بـا توجه بـه تـوان مالی
دهـک هـای پاییـن تـر و باالتـر قابل اجرا باشـد.
گـزارش پرونـده روز ایـن هفتـه دخـل و خـرج در ادامـه گـزارش شـماره
قبلـی بـه معضـل مسـکن پرداختـه اسـت .ایـن بـار بحـث بـر سـر تامیـن

مالـی مسـکن اسـت .ایـن که چه روشهایـی برای تهیه پول خرید مسـکن
وجـود دارد .وام هـای فعلـی چـه میـزان قـدرت خرید دارنـد و دولتها چه
روشـهایی را بـرای تامیـن مالـی مسـکن در پیـش گرفته انـد .در این میان
آن چـه کـه در یادداشـت هفتـه قبـل مـورد اشـاره قـرار گرفـت ،توجـه به
شـهرهای جدیـد اطـراف کالن شهرهاسـت .در عمـل طرح مسـکن مهر در
دولـت نهـم و دهـم و طـرح جدید دولـت دوازدهم برای سـاخت  400هزار
مسـکن در سـال ،بیـش از هـر چیـزی بـر حـذف قیمـت زمیـن از هزینـه

سـاخت تمرکـز دارد .اگرچـه دسـتگاه هـای دولتـی بعضـا زمینهایـی در
خـود کالن شـهرها نیـز دارند ،اما عمـده زمینهای دولتی بـرای اختصاص
بـه سـاخت مسـکن بـه شـهرهای جدید ارتباط پیـدا می کند .لـذا دولت با
هـر سیاسـتی از جملـه افزایش وام مسـکن و تسـهیل شـرایط بازپرداخت،
در نهایـت بـرای تامیـن مسـکن چـاره ای جـز حرکت به سـمت شـهرهای
جدیـد نـدارد و ایـن مسـئه نیـز مویـد مدعـای یادداشـت قبلی ماسـت که
بـرای مسـکن دار شـدن بایـد به سـراغ شـهرهای جدیـد رفت.

