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«ایران» از برنامه های دولت سیزدهم برای رونق بازار مسکن گزارش می دهد

شرکتهای اروپایی
قطعات هواپیمای برجامی را تأمین نمیکنند

افزایش  550درصدی صدور پروانه ساختمانی در نیمه دوم 1400

گروه اقتصادی /آمار صدور پروانه ساختمانی رشد
بیســابقه صــدور پروانههای ســاختمانی در نیمه
دوم سال گذشــته را نشــان میدهد .تعداد پروانه
ســاختمانی صــادر شــده در نیمه دوم ســال 1400
برابــر یک میلیــون و  60هزار واحد بــوده در حالی
که در ســال  99تعداد 163هزار پروانه ســاختمانی
صادر شده است.
صدور پروانه ســاختمانی مقدمه ساخت و ساز
محســوب میشــود یعنــی هــر چقــدر آمــار پروانه
صــادر شــده افزایــش یــا کاهش داشــته باشــد در
ماههــای آینــده ،ســاخت و ســاز بــه همــان میزان
کاهشی یا افزایشی خواهد بود.
صدور پروانه ســاختمانی در سالهای اخیر و تا
نیمه اول ســال قبل کاهش داشــت و تعداد پروانه
ساختمانی از سال  97هر سال نسبت به سال قبل
رشدی ناچیز را نشان میدهد اما جدیدترین آمار
صدور پروانه ســاختمانی که محمود محمودزاده،
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی
اعالم کرده اســت ،حاکی از رشــد بیسابقه صدور
پروانه ســاختمانی در یک دهه اخیر اســت .بر این
اســاس ،در شــش ماهــه دوم ســال  ۱۴۰۰تعــداد
پروانههای شــهری و روستایی صادر شده به بیش
از یــک میلیــون و  ۲۰۰هزار فقره رســید کــه در نوع
خود بیســابقه بود .این آمار مربوط به پروانههای
صادرشده مسکن روستایی و شهری است.
مجید جودی ،معاون بنیاد مسکن در گفتوگو
بــا «ایران» تعداد پروانه ســاختمانی روســتایی در
ســال گذشــته را حدود  134هزار پروانه اعالم کرد.
بنابرایــن با توجه به صدور یک میلیون و  200هزار
پروانه ســاختمانی در نیمه دوم سال قبل میتوان
گفــت حدود یک میلیون و  60هــزار پروانه مربوط
به ســاختمانهای شــهری اســت .اطالعات بانک
مرکزی نشــان میدهد در ســال  99کل پروانههای
صادر شــده در مناطق شــهری کشــور معادل 163
هزار پروانه است .به این تربیت پروانه ساختمانی
صادر شــده در شــهرهای کشــور در نیمه دوم سال
قبــل نســبت بــه کل ســال  99بیــش از  500درصد
رشــد دارد که این میزان رشــد در یک سال نسبت
به سالهای اخیر آماری بیسابقه است.
 ëëمقایسه نیمه دوم و نیمه اول
در  3فصل ســال  ،1400کل پروانههای صادر شده

تعداد پروانههای صادر شده در مناطق شهری کشور
سال
96
97
98
99
9ماهه 1400
نیمه دوم 1400
ســاختمان شــهری  87هــزار و 200فقــره اســت،
در بهار ســال گذشــته  34هزار و  ،500در تابســتان
 27هــزار و  900و در پاییــز  24هــزار و  800پروانــه
ســاختمانی در مناطق شــهری صادر شــده است.
رشــد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به بیش
از یــک میلیــون فقــره ،نشــان میدهــد تقریباً یک
میلیــون و  30هــزار پروانــه در زمســتان ســال قبل
صــادر شــده اســت .فعاالن حوزه ســاخت و ســاز،
جهــش صــدور پروانــه ســاختمانی در زمســتان
ســال قبــل نســبت بــه ماههــای قبــل و همچنیــن
ســالهای قبــل را اجــرای برنامــه نهضــت ملــی
مســکن و افزایش ســرعت ساخت و ســاز در کشور
بر اســاس ایــن طــرح میدانند .در طــرح نهضت
ملی مســکن ،ســاخت  4میلیون مسکن در برنامه

تعداد پروانه (هزار فقره)
118
143
146
163
87
1.200
است .دستیابی به هدف برنامه ،با توجه به حجم
انبوه مســکن ،افزایش ســرعت ســاخت اســت که
آمار صدور پروانههای ســاختمانی نشان میدهد
روند اجرای برنامه ســرعت مناسبی دارد .وزیر راه
و شهرســازی اعالم کرده اســت تا شــهریور امسال
ســاخت بیــش از  2میلیــون مســکن نهضت ملی
شروع میشود.
اطالعــات بانک مرکزی نشــان میدهد تعداد
کل پروانه ساختمانی در سال  96معادل 118هزار،
ســال  97معادل  143هزار ،ســال  98معادل 146
هزار و ســال  99معادل 163هزار فقره بوده است.
بــه ایــن ترتیــب از ســال  96تــا  99تعــداد پروانــه
صادر شده در شهرهای کشور برابر  570هزار فقره
است اما در زمستان سال قبل این عدد به بیش از

یک میلیون پروانه رسیده و میتوان گفت در 3ماه
آخر ســال گذشــته دو برابر کل  4ســال قبل پروانه
ساختمانی صادر شده است.
بیشــترین پروانــه ســاختمانی در ســال  90بــه
تعــداد  212هــزار توســط شــهرداریهای کشــور
صادر شد .در ســالهای  91و  92صدور پروانههای
صادراتی کاهش زیادی دارد .بر اســاس دادههای
مرکــز آمــار ،صدور پروانه ســاختمانی در ســال 92
نســبت به ســال  91معــادل  42درصد افــت دارد.
کاهــش صدور پروانههای ســاختمانی تا ســال 96
همچنــان ادامــه دارد .از این ســال با رشــد قیمت
مســکن سازندگان به ساخت و ساز ترغیب شدند.
با این حال در سال  99در کل کشور 163هزار پروانه
ســاختمانی صادر شده است که نسبت به سال 90
( 212هزار عدد) کاهش قابل توجهی دارد.
ëëرشد ساخت
صدور پروانه ســاختمانی ،نمایانگر آینده بازار
مســکن اســت .آمار صــدور پروانه ســاختمانی در
نیمــه دوم ســال قبــل نمــای روشــنی از وضعیت
ســاخت و عرضــه مســکن در ســال  1401را نشــان
میدهد .با توجه به اینکه کاهش ساخت و عرضه
مســکن ،مهمترین عامل چندبرابر شــدن قیمت
مسکن در 4سال قبل نسبت به اوایل دهه  90بوده
اســت ،انتظار این است با افزایش ساخت ،قیمت
مســکن و بــازار آن به ثبات برســد .آمــار مربوط به
قیمت مســکن در ماههای اخیر نیز نشان میدهد
برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال ،اثرات
مثبتی بر کنترل قیمت در این بازار گذاشته است.
قیمت مســکن در تهران در فروردین امسال با
کاهــش  ۲.۴درصدی نســبت به اســفندماه همراه
شــد و در حالــی که در ۱۲مــاه منتهی بــه فروردین
ســال  ۱۴۰۰مســکن  ۹۱.۷درصــد گــران شــده بود،
این نرخ با نزول قابل توجه در دولت ســیزدهم به
 ۱۶.۹درصد کاهش یافته اســت .از نیمه دوم سال
قبل ،در بازار مســکن ،قیمتها نسبت به ماههای
گذشــته ،رشد کمتری داشــت در حالی که پیش از
آن آمار ماهانه نشان میداد قیمت مسکن هر ماه
نســبت به ماه قبل از آن رشد بیشــتری داشت .به
این ترتیب درصد رشــد ســاالنه قیمت مســکن از
مهرماه ســال گذشــته تا فروردین امســال ،روندی
کندتر نســبت به رشــد ســاالنه قیمــت در ماههای

پیــش را دارد .در فروردینمــاه ســال  ،1401تعداد
آپارتمانهــای مســکونی معاملــه شــده در شــهر
تهــران  3.4هــزار واحــد اســت کــه نســبت بــه ماه
مشابه سال قبل  63.7درصد افزایش دارد.
اطالعــات بانــک مرکزی از بازار مســکن شــهر
تهــران در فروردیــن مــاه نشــان میدهــد ،قیمت
مســکن در این ماه نسبت به اسفند سال قبل2.4 ،
درصــد افــت دارد .در فروردیــن ،متوســط قیمت
خریــد و فــروش یــک متــر آپارتمــان 34 ،میلیون
و  200هــزار تومــان بــود کــه حاکــی از کاهــش 2.4
درصدی نســبت به ماه قبل اســت .همچنین این
رقم نســبت به ماه مشابه ســال قبل معادل 16.9
درصد افزایش داشــته که در مقایسه با رشد نقطه
بــه نقطــه فروردینماه ســال ( 1400معــادل 91.7
درصد) کمتر بوده و مبین کند شــدن آهنگ رشــد
نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردینماه 1401
اســت .به این ترتیب رشد یکساله قیمت مسکن
از فروردین  1400تا فروردین  ،1401نســبت به رشد
یکســاله در دولت قبل (فروردین  1400نسبت به
فروردین  75 )99واحد درصد کمتر شده است.
ëëافزایش متراژ ساخت و ساز
عــاوه بــر رشــد صــدور پروانــه ســاختمانی،
متــراژ ســاخت و ســاز نیــز افزایــش داشــته اســت.
در ســالهای قبــل از  ،۱۴۰۰حجــم متــراژ زیربنای
پروانههــای ســاختمانی صــادر شــده مجموعــاً به
 ۵۵میلیــون مترمربــع میرســید .در حالــی که در
ســال گذشــته برای بیش از  ۱۵۵میلیون مترمربع
واحــد مســکونی در سراســر کشــور پروانه از ســوی
شهرداریها صادر شد.
بــا توجه به افزایــش تعداد پروانه ســاختمانی
و همچنیــن افزایــش متراژ واحدهــا در پروانههای
صادر شــده ،به نظر میرســد نیاز مسکن در کشور
بــرای بخشــی از متقاضیان جبران شــود و با ادامه
روند ساخت و ساز بر اساس نهضت ملی مسکن،
تکمیل مســکن مهر باقیمانده ،نوسازی  150هزار
واحــد فرســوده در ســال و همچنین ســاخت 200
هزار مسکن روســتایی در سال ،روند ساخت و ساز
رشــدی قابل توجه داشته باشــد و با کاهش تعداد
متقاضیــان و افزایــش عرضــه ،تعــادل در بــازار
مسکن برقرار و ثبات قیمتی در این بازار تأثیرگذار
بر اقتصاد ،حاکم شود.

اخبــــار

بیش از یک میلیون پروانه ساخت در زمستان  1400صادر شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره کمبود صندلیهای پرواز گفت:
به دلیل افزایش تقاضای سفر ،با کاهش عرضه مواجه شدهایم.
محمد محمدیبخش گفت :تعداد صندلیهای هواپیما کم نشده بلکه
درخواستها افزایش یافته است.
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری افــزود :با توجه بــه ورود هواپیماهای
خریــداری شــده ،حــدود 40درصد بــه ظرفیــت صندلیهــای هواپیماها
افــزوده شــده امــا در عیــن حال ،میــزان درخواســت بخصــوص در زمان
تعطیالت 50درصد افزایش یافته است.
بــه گفتــه محمدیبخــش بــرای تأمین نیــاز جامعه به ســفر بایــد تعداد
هواپیماهای خریداری شــده افزایش بیشــتری یابد تا درخواســت پرواز با
میزان عرضه صندلی برابری کند.
وی درخصوص اینکه چرا برخی از هواپیماهای برجامی زمینگیر اســت،
افــزود :مــا به دنبال رفــع نیاز و تأمین قطعات هســتیم امــا اروپاییها به
تعهدات خود عمل نکردهاند.
رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری گفــت :طبق قــرارداد ،شــرکتهای
اروپایــی موظــف بــه پشــتیبانی مســتمر بودند اما بــه صــورت مقطعی،
قطعات را دراختیار ما قرار دادند.

آغاز فعالیت پایانه سالم فرودگاه امام
برای اعزام حجاج

فعالیت پایانه ســام فــرودگاه امام خمینی که از زمان شــروع گســترش
ویــروس کرونــا تعطیــل شــده بــود ،بــا هــدف خدمترســانی بــه زائران
بیتاهللالحرام آغاز شد.
دفتر ارتباطات ،اطالعرســانی و امور بینالملل شــرکت شــهر فرودگاهی
امــام خمینی اعــام کرد :با توجه به ترافیک پــروازی پیشرو و همچنین
در پیــش بــودن عملیــات پــروازی حــج  ۱۴۰۱و بــا هــدف ارتقــای کیفیت
خدماترسانی و افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر ،از سرگیری فعالیت
پایانه سالم رسماً وارد مرحله اجرایی میشود.
ترمینال ســام با بیش از ۵۰هزار مترمربع مســاحت ،اولین پایانه هوایی
هوشمند کشور است که پروازهای آن در اسفند  ۹۸به علت شیوع کرونا و
کاهش چشمگیر پروازها در فرودگاه امام متوقف شده بود.

تأمین اراضی  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار واحد مسکونی
طرح نهضت

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تأمین اراضی  ۲میلیون و ۴۰۰
هــزار واحد مســکونی طــرح نهضت ملی توســط وزارت راه و شهرســازی
خبر داد و گفت :در اجرای قانون جهش تولید مســکن تمامی دستگاهها
تمکین کنند.
فخــاری گفــت :واحدهــای مســکن مهــر باقیمانــده در حوزه مســئولیت
ســازمان ملی زمین و مســکن۳۴ ،هزار واحد اســت که عمده آنها دارای
مشــکالت حقوقی ،عــدم همکاری و یا عــدم پرداخت ســهم متقاضیان
است.
مدیرعامــل ســازمان ملــی زمین و مســکن گفــت :اراضی یــک میلیون و
۴۰۰هزار واحد سایر دستگاهها در حال تبدیل وضعیت است.

کاهش قیمت مسکن دهکهای پایین در طرح نهضت ملی مسکن

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :بایــد تــاش کنیــم تا در
اجرای طرح نهضت ملی مســکن و تولید مســکن که
بیشــتر بــرای دهکهای پایین اســت ،هزینه ســاخت
را کاهش دهیم .رســتم قاســمی گفت :بیشــتر اراضی
اجــرای طــرح نهضــت ملی مســکن آماده شــده و در
زمینــه زیرســاختی نیــز افزایــش تســهیالت ،ســامانه

ثبتنام و پاالیش ثبتنام هم انجام شده است.
قاســمی افــزود :بــا برنامهریزیهــای مناســبی کــه
انجام شــده اســت در ســال جاری گام بزرگی در حوزه
مســکن برخواهیــم داشــت .وزیــر راه و شهرســازی با
بیــان اینکه بســیاری تصور میکنند ســاخت ۴میلیون
واحد مســکونی در چهار ســال دولت سیزدهم شدنی

نیســت ،گفت :امروز این ناممکن با دولت ســیزدهم
ممکن شده است .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر
تولید مسکن نیاز اساسی کشور است ،گفت :هماکنون
بیش از ۸میلیون مســتأجر و بیــش از ۸میلیون جوان
مجرد در کشور وجود دارد .بخش عمده مجرد ماندن
جوانان کشور به دلیل نداشتن مسکن است.

