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بازخوانی کارنامه عباس آخوندی وزیر روئینتن دولت در حوزه مسکن

متخصص ایجاد تورم و رکود

افزایش  ۷۴درصدی قیمت مسکن در یکسال ،کاهش  ۴۱درصدی ساخت و ساز و  ۳۵درصدی معامالت مسکن ،تعطیلی مسکن مهر و معلق ماندن مسکن اجتماعی بخشی از عملکرد آخوندی است

 74درصدی در شهریور سال جاری به هشتمیلیون و 96
هزار رسیده است .بر این اساس با توجه به ویژگیهای خاص

مهدی عبداللهی

مسکن مانند امکان نقدشوندگی پایین در دورههای رکود،

براساس آمارهای بانک مرکزی 35 ،درصد و براساس برخی

قدرت خرید خریداران و اینکه قیمت زمین آن را نمیتوان با

صرف مسکن میشود .همچنین برخی بررسیهای کارشناسی

تاریخی در چند دهه اخیر است.

روزنامه نگار

پژوهشهای موردی حدود  45درصد از درآمد خانوارهای ایرانی

نشان میدهد در سالهای اخیر با افزایش قیمت مسکن و
اجارهبهای آن ،مسکن سهم بسیاری از هزینههای خانوارهای
ایرانی همچون خوراک ،پوشاک ،تفریح و ...را بلعیده است.

برررسی «فرهیختگان» از دادههای آماری بانک مرکزی نشان

میدهد قیمت مسکن در شهر تهران طی یکسال اخیر 74
درصد و طی پنجسال اخیر (دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی
توسط عباس آخوندی) حدود  122درصد افزایش یافته است.

به رکود تورمی بهصدا درآمده است.
کاهش  41درصدی ساختوساز

انتقالناپذیری آن ،باال بودن بهای واحد مسکونی نسبت به

همانطور که گفته شد ،امکان نقدشوندگی پایین در دورههای

ارز محاسبه کرد ،رشد قیمت  74درصدی مسکن یک رکورد

به قدرت خرید خریداران و عدم تبدیل قیمت زمین به نرخ

رکود ،انتقالناپذیری مسکن ،باال بودن بهای واحد مسکونی
ارز ازجمله ویژگیهای خاص بازار مسکن است که میتواند

افزایش  122درصدی قیمت مسکن در دوره عباس

بررسی آماری نشان میدهد در شهریور سال  92همزمان

بازار مسکن مهمترین دالیل افزایش قیمت در این بازار را تمرکز

آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ،قیمت هر مترمربع زیربنای

توجه به عرضه و تولید مسکن میدانند.

با اولین ماه شروع فعالیت دولت روحانی و انتصاب عباس
مسکونی در شهر تهران سهمیلیون و  648هزار تومان بوده

اخیر قیمت آن  122درصد رشد داشته است .کارشناسان

بر این اساس ،بررسیهای آماری نیز نشان میدهد طی

با توجه به ویژگیهایی همچون امکان نقدشوندگی پایین در

پنجسال فعالیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی،

مسکونی نسبت به قدرت خرید مردم و عدم تبدیل قیمت زمین

در شهریور  94به سهمیلیون و  85هزار تومان ،با رشد 10/9

کرده است ،بهطوری که در سال  234 ،89هزار فقره پروانه

رشد  7/3درصدی در شهریور  96به چهارمیلیون و  650هزار

هزار فقره ،در سال  91به  223هزار  828فقره ،در سال 92

دورههای رکود ،انتقالناپذیری مسکن ،باال بودن بهای واحد
به نرخ ارز ،کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش  74درصدی

قیمت مسکن در یکسال رقم بیسابقهای است .به اعتقاد
کارشناسان مسکن ،بهجز تاثیر التهابات ارزی ،مهمترین دلیل

افزایش چشمگیر قیمت مسکن کاهش عرضه و تولید مسکن با

تحریک تقاضا (افزایش وام مسکن) طی پنجسال اخیر است.

بررسی «فرهیختگان» نیز نشان میدهد طی پنجسال اخیر،
ساختوساز  41درصد کاهش یافته است بهطوری که تعداد

صدور پروانههای ساختمانی از  223هزار و  828فقره واحد
در پایان سال  91به  131هزار و  910فقره در پایان سال 96
رسیدهاست.همچنینطییکسالاخیرمیزانمعامالتمسکن

بیش از  35درصد کاهش یافته است که با کاهش شدید قدرت

خرید خانوارها ،میتوان گفت بازار مسکن وارد دوره رکود تورمی
شده است .عدم تعیین طرح جایگزینی برای مسکن مهر ،معلق
ماندنطرحمسکناجتماعی،تقلیلوبیتوجهیبهرهنمودهای

طرح جامع مسکن ،تعلیق طرحهایی همچون طرح پیشگام و

برنامه ملی بازآفرینی شهری و دهها مورد دیگر ماحصل بیش از
پنجسال تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی

است که معلوم نیست این بازی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

درصدی در شهریور  95به چهارمیلیون و  335هزار تومان ،با
تومان و با رشد  74درصدی در شهریور  97به هشتمیلیون

و  96هزار تومان رسیده است .بر این اساس طی بیش از

پنجسال فعالیت عباس آخوندی قیمت هر مترمربع زیربنای

مسکونی با رشد  122درصدی (افزایش  4/5میلیون تومانی)
از سهمیلیون و  648هزار تومان به هشتمیلیون و  96هزار
تومان رسیده است.

شروع رکود تورمی با کاهش  33درصدی معامالت

بررسی آماری نشان میدهد گرچه قیمت مسکن طی یکسال
اخیر رشد  74درصدی را تجربه کرده ،با این حال کسادی

شدیدی بر بازار معامالت مسکن حاکم شده است ،بهطوری
که طی یکسال اخیر تعداد معامالت مسکن در شهر تهران
با کاهش  33/5درصدی از  15هزار و  545واحد مسکونی

در شهریور  96به  10هزار و  335واحد مسکونی در شهریور

سال جاری رسیده است .بر این اساس کاهش  33/5درصدی
معامالت مسکن در سال  97یک رکود تاریخی در بازار

تولید مسکن در کل کشور بیش از  41درصد کاهش پیدا

ساختمانی صادر شده بود که این میزان در سال  90به 213

به  222هزار و  850فقره ،در سال  93به  135هزار فقره ،در
سال  94به  131هزار و  651فقره ،در سال  95به  129هزار

فقره و در پایان سال  96این میزان به  131هزار و  910فقره
در کل کشور رسیده است .بر این اساس ،طی پنجسال اخیر

تعداد پروانههای ساختمانی از  223هزار و  828واحد در پایان
سال  91به  131هزار و  910فقره در پایان سال  96رسیده که

حکایت از افت  41درصدی ساختوساز است.
کمبود  4میلیون مسکن در کشور

در حالی که عباس آخوندی با استناد به خانههای دوم و

خانههای خالی که عمدتا بهلحاظ مشکالت ناشی از ارث و
سایر موارد قانونی در روند عرضه قرار ندارند ،معتقد است مسکن

بهاندازه کافی ساخته شده است .با این حال براساس اظهارات

رئیس کمیسیون عمران مجلس ،در سال  ،97چهارمیلیون
واحد در کشور کمبود مسکن وجود دارد که همین عامل در
افزایش تقاضا و به تناسب آن به افزایش قیمتها در سالهای

معامالت مسکن طی  6سال اخیر محسوب میشود ،چنانکه

اخیر دامن زده است .بررسی آماری نشان میدهد اگر ساالنه

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران ،در شهریور سال

سال  92به 15هزار و  244واحد در شهریور  ،93به  12هزار و

میزان میتواند به تقاضای ساالنه مسکن در کشور پاسخ دهد،

تقریبا به هشتمیلیون و  96هزار تومان رسیده است که نسبت

 ،95به  15هزار و  545واحد در شهریور  96و به  10هزار و

افزایش  74درصدی قیمت مسکن در یکسال

جاری قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران

به ماه قبل از خود حدود  9/4درصد رشد قیمت داشته است.

همچنین در شهریور سال  96قیمت هر مترمربع زیربنای

مسکونی هفتمیلیون و  399هزار تومان بوده که با رشد

تعداد معامالت مسکن از  14هزار و  575واحد در شهریور

 884واحد در شهریور  ،94به  14هزار و  235واحد در شهریور
 335واحد در شهریور سال  97رسیده است .حال با افزایش

چشمگیر قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها،
کاهش بیسابقه تعداد معامالت زنگ خطر ورود بازار مسکن

1

توسعه و عمران روستایی

2

وزارت راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا با ابزار وام مسکن بدون

است که این میزان با رشد  9/3درصدی در شهریور سال 93
به سهمیلیون و  986هزار تومان ،با رشد منفی دودرصدی

ردیف

اهم تکالیف

جلوی افزایش قیمتها در بازار مسکن را بگیرد ،با این حال
طی یکسال اخیر قیمت مسکن بیش از  74و طی پنجسال

آخوندی

اهم تکالیف عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی طی دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم

یک تا  1/5میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود ،این
با این حال تولید ساالنه واحدهای مسکونی در حال حاضر به

کمتر از  500هزار واحد در سال  96رسیده است.
عباس آخوندی اولین متهم بازار مسکن

همانطور که بررسی آماری نشان میدهد و همچنین براساس

  ادامه از صفحه یک | ارتباط  FATFبا آمریکا زیر ذرهبین
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7
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بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
ایجاد امنیت سرمایهگذاری کالن و افزایش سهم
تولید انبوه مسکن
ساماندهی بازار زمین
ساخت مسکن و عرضه بهصورت استیجاری یا
اجاره بهشرط تملیك
ارتقای كیفیت ساختوسازها
نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی
از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی
ارائه خطمشی و نظارت بر چگونگی تامین
نیازهای اقشار مختلف به مسکن
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن
طرح مسکن اجتماعی
طرح پیشگام -بازآفرینی امید

وضعیت عملکرد طی دوره پنجساله
تنها تهیه طرح كالبدی روستایی در قالب تعیین نوع كاربری
بافت سنتی روستاها و اختصاص سالیانه  200هزار تسهیالت
کمبهره از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی صورت میپذیرد،
اما تحقق توسعه روستایی قابل رصد نیست
شایانذکر است بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده تنها
بهصورت خودمالکی با اعطای تسهیالت صورت میگیرد كه
این روند با توجه به عدم انطباق افزایش چندینبرابری جمعیت
با سرانههای روبنایی ،زیربنایی و خدمات شهری و عدماصالح
ساختار كالبدی آن مناطق ،مشکالت بسیاری را برای جامعه و
دولتهای ملی و محلی آتی ایجاد خواهد كرد
قابل رصد نیست
قابل رصد نیست
قابل رصد نیست
قابل رصد نیست
قابل رصد نیست
قابل رصد نیست
قابل رصد نیست
قابل رصد نیست
قابل رصد نیست

جدول پایانی ،عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی هیچ

با شدت گرفتن انتقادها طی چند سال اخیر نسبت به

این اساس ،گرچه مسکن مهر در دولت دهم از ضعف نظری

دولت در سال  96بهیکباره از طرحهایی همچون «طرح

حرکت رو به جلویی در بخش مسکن انجام نداده است .بر
و عملکردی برخوردار بود ،با این حال عباس آخوندی ابتدا
با مزخرف خواندن این طرح عالوهبر توقف مسکن مهر،

بیبرنامگی و تعلل وزارت راه و شهرسازی در موضوع مسکن،
پیشگام و طرح بازآفرینی امید» رونمایی کرد که براساس این
طرحها قرار بود با سه روش «محلیسازی»« ،محلهسازی

سایر برنامههای پیشبینیشده در طرح جامع مسکن را

مرحلهای» و «محلهسازی جایگزین» ،در بافتهای فرسوده

اجتماعی ،طرح پیشگام و طرح ملی بازآفرینی امید عمال بازار

پنجسال ساخته شود .این طرح که کلنگزنی آن در دیماه

نیز با تردستی ،تغییر و تقلیل داد .آخوندی با طرح مسکن
مسکن را معطل و منتظر نگه داشت و با کاهش شدید عرضه
مسکن ،ساختوساز را طی پنجسال اخیر به نصف کاهش داد.
زمانی که عباس آخوندی اجرای طرح مسکن مهر را متوقف
کرد ،استداللش این بود که با طرحهایی همچون مسکن

اجتماعی ،مسکن اقشار کمدرآمد را تامین خواهد کرد و برای
تامین سایر تقاضاهای بازار مسکن کشور نیز وامهای مسکن

با بهره کم داده خواهد شد .با این حال مسکن اجتماعی در

 465شهر ،ساالنه مجموعا  ۱۰۰هزار واحد مسکونی به مدت
سال  96در محله سیروس (منطقه  12شهر تهران) زده شد،

قرار بود عملیات اجرایی آن از شهریور  97در  465شهر دیگر

نیز شروع شود که هنوز هیچ خبری از شروع طرح نیست .بر
این اساس ،آخوندی اولین متهم التهابات بازار مسکن کشور

است که بهرغم تشکیل دو جلسه استیضاح در مجلس برای
وی ،هنوز هم برخالف کارشناسان مسکن و با نادیده گرفتن
آمارهای بخش مسکن ،اعتقادی به ساماندهی بازار مسکن

مدت کوتاهی از حافظه وزارت راه و شهرسازی پاک شد و وام

و اجاره در کشور نداشته و هر از گاهی با طرح برنامههایی

فقط منجر به افزایش قیمتها شد.

بیسرانجامی طرحهای خود صحه میگذارد.

مسکن نیز عمدتا با افزایش تقاضا بدون عرضه کافی مسکن،

غیرممکن همچون کنترل پلیسی اجارهبهای مسکن ،بر

اعتـــراف رئیس آمریکایی  FATFبه نقش این

هســـتهای با ایرانروی اقتصاد ترکیه حساس است،

بازرسیهای سطح باالیی درمورد فعالیتهای مالی

م علیه ایران اعالم کرده و ۱۴۵
دولـــت ۱۷ ،دور تحری 

«تاکنون حدود  ۱۰۰شرکت بینالمللی اعالم کردهاند

مجدداموردتاکیدقرارگرفته،ادعاییغیرواقعیاست.

مهمترین پرده از آشکارشـــدن ارتباط نزدیک FATF

بدترین حامی تروریســـم در جهان یعنی ایران است.

میکنند و اطالعات الزم درباره مالکان شـــرکتهای

از تروریسم ،اشـــاعه تسلیحاتی و نقض حقوق بشر و

هم شاهد باشیم».

ایران پس از خروج آمریـــکا از برجام مبنیبر حفظ

درخواستهای  FATFتوسط ایران برای اعمال موثرتر

خواهد بود چون رفتار ایران بسیار نگرانکننده شده

نهاد در اعمال تحریمهای ضدایرانی

بـــا آمریکا و تالش این کشـــور بـــرای تحقق تمامی
تحریمها علیه کشورمان ،اظهارات و اقدامات رئیس

فعلی  FATFاســـت که یکی از مقامات ارشـــد اتاق

جنگ آمریکاســـت .از نهم تیرماه امســـال و به مدت
یکسال مارشال بیلینگزلی ،دستیار بخش مبارزه با

تامین مالی تروریسم وزیر خزانهداری آمریکا بهعنوان
رئیس  FATFانتخاب شد .این مقام آمریکایی همزمان
با ریاســـت  FATFو همراه بـــا برخی دیگر از مقامات

وزارت امـــور خارجه و وزارت خزانـــهداری آمریکا ،در
حال سفر به کشـــورهای خارجی و دیدار با مقامات
آنهاســـت تا این کشـــورها را به رعایـــت تحریمهای

آمریـــکا علیه ایران ترغیب کند .یکی از این ســـفرها،

ســـفر به ترکیه در اواخر تیرماه بود و اتفاقا ریاســـت
هیـــات آمریکایی را هم بیلینگزلی برعهده داشـــت.

بیلینگزلی پس از دیدار با مقامات ترکیه ،با اشـــاره به

اینکه واشنگتن درباره پیامدهای خروج آمریکا از توافق

گفت« :مهمترین دلیل ســـفرم به ترکیه بحث درباره
تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا بســـیار فراگیر

و خطر آغاز یک بحران در سراسر خاورمیانه را بهوجود
آورده اســـت .اقدامات ایران جهان را مکانی بســـیار

خطرناک کرده اســـت ».انجام این سفرها توسط این

«افراد در معرض ریسک سیاســـی»( )PEPsاعمال

حقوقی را گردآوری میکنند به ما برای شناســـایی
تالشهـــای مقامهای روســـیه بـــرای از بین بردن

و مخفیکردن عایدیهای ناشـــی از فســـاد کمک

میکنند .به قیاس مشابه ،فعالیتهای  FATFبرای

تقویت اجرای تحریمهای سازمانملل در سطح جهان

مقام آمریکایی در شرایطی که همزمان ریاست FATF

و پاسخگوکردن کشـــورهای کمکار از طریق فرآیند

 FATFبـــا وزارت خزانهداری آمریکاســـت .همچنین

برای دور زدن ممنوعیتهای بینالمللی علیه معامله

را نیـــز برعهده دارد ،عالمـــت دیگری بر پیوند عمیق

بیلینگزلی ،رئیس آمریکایی  FATFدر جلسه کمیته
روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در  ۳۰مردادماه

هم توضیحـــات مهمی در تایید اهمیت  FATFبرای
اجرای تحریمها علیه ایران داد .بیلینگزلی درباره این
موضوع گفت« :در  ،FATFوزارت خزانهداری بهدنبال

تقویت اســـتانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با
تامین مالی تروریسم ( )AMLCFTو ضمانت اجرای

آنها در سراســـر دنیاست .بهعنوان مثال ،تالشهای
 FATFبرای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی،

«لیست خاکستری» آن ،به تضعیف تالشهای روسیه
با ایران و کرهشـــمالی یا ســـایر برنامههای تحریمی
ســـازمانملل ،کمک میکند».بهعالوه ،بیلینگزلی

در جلســـه اســـتماع در کمیته امور خارجی مجلس
نمایندگان آمریکا در  22شهریورماه با اشاره به اینکه

تحریمهای هســـتهای علیه ایران که ذیل برجام رفع
کرده بودیم در دو مرحله مجددا احیا میشوند ،گفت:

«قصد داریم ایران را بابت اقدامات بیثباتکنندهاش

پاسخگو کرده و جای شـــک باقی نگذاریم که ایران

باید به میز مذاکره برگردد .خزانهداری آمریکا در این

فـــرد مرتبط با ایران را بهدلیل طیفی از فعالیتها اعم

جلوگیری از سوءاســـتفاده ایران از نظام مالی جهان
در فهرست تحریمها قرار داده است ».دستیار بخش
مبارزه با تامین مالی تروریسم وزیر خزانهداری آمریکا

با اشاره به همکاری نزدیک آمریکا با عربستان و رژیم

صهیونیستی برای مقابله با «فعالیتهای مخرب ایران»
و تاکید بر تالش خود در جایگاه ریاســـت  FATFبرای
تقویت نظام مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی

تروریســـم گفت« :ما بهصورت روزانه با سایر کشورها

در سراســـر دنیـــا ،اعم از کشـــورهایی که در معرض
نظامهای مالی غیرقانونی ایران ،روسیه و کرهشمالی

قرار گرفتهاند همکاریهـــای دوجانبه و چندجانبه

ایران را ترک میکنند .انتظار داریم موارد بیشتری را

 -2غیرمنطقی اســـت که ادعای اروپا در مذاکرات با
منافع اقتصادی کشـــورمان و ایســـتادگی خود در

آزمون بزرگ نمایندگان مجلس درباره آخرین

مقابل تحریمهای آمریکا علیه کشـــورمان درصورت

با توجه به آنچه گفته شـــد ،تردیـــدی وجود ندارد

این امر به اجرای موثرتر تحریمهای آمریکا علیه ایران

آمریکا وجود دارد و اجرای کامل برنامه اقدام FATF

با تحریمهای آمریکا علیه ایران مقابله کند ،همکاری

الیحه مرتبط با FATF

که پیوند عمیقی بیـــن  FATFو وزارت خزانهداری
بهخصوص تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون

 ،TFگام مهمی در راستای اجرای موثرتر تحریمهای
آمریکا علیه کشورمان محسوب میشود .به همین

دلیل ،به جرات میتوان گفت:

اجـــرای کامل برنامه اقدام  FATFرا قبول کنیم زیرا

کمک شایانی میکند .درواقع ،اگر اروپا میخواست
با کشورمان را مشروط به اجرای کامل برنامه اقدام

 FATFنمیکـــرد .بهعبارت دیگـــر ،این اقدام اروپا
بهخوبی نشـــان میدهد که اروپا هم مشابه آمریکا

همچنان بهدنبال تعمیق چال ه تحریمها و درنهایت

-1ادعایدولتمبنیبررفعموانعارتباطبابانکهای

خودتحریمی و تضعیف بیشتر ایران است.

تامین مالی تروریسم داریم ».رئیس آمریکایی FATF

موضوعی که در ماههای اخیر بارها توســـط مقامات

مجلس تســـلیم فشـــارهای فـــراوان دولت برای

را بـــه خرج دهند تا درگیر «شـــبکه فریبآمیز ایران»

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه

برای تقویت نظامهای مبارزه با پولشـــویی و مبارزه با
به شرکتها در سراسر جهان توصیه کرد احتیاط الزم
نشـــوند و مدعی شد سقوط ارزش ریال از نشانههای

اثرگذاری سیاستهای آمریکا علیه ایران است و افزود:

خارجـــی درصورت اجرای کامل برنامه اقدام ،FATF

ارشد دولتی بیان شده و در بخش پایانی توضیحات

کشورمان (پاسخ به آخرین سوال از سواالت 16گانه)
با اســـتفاده از کلیدواژه «عادیسازی روابط بانکی»

با توجه بـــه موارد فوق ،انتظار میرود نمایندگان

تصویـــب الیحه الحاق ایران به کنوانســـیون TF

نشـــوند یا این الیحه را رد کنند یا مجددا به مدت

دوماه مســـکوت بگذارند تا وضعیت مذاکرات با
اروپا مشخص شود.

