ﺳﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
اﺣﯿﺎ ﺷﺪ؟
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی و اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ در اﻏﻤﺎء ،ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در آن ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۰درﺻﺪ از
ﮔﺴﺘﺮه  130ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮد ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢ درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺒﺖ اﯾﻦ رﮐﻮرد ،ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده درﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﮐﺮان درآﻣﺪه اﺳﺖ.
“ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺑﻠﻘﯽ” ،ﻣﻌﺎون ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و
ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی ﮔﺰارش داده ﮐﻪ در ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۶۷ﻫﺰار و ۹۱۳
واﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ  ۹.۲درﺻﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد و درﯾﺎﻓﺖ وام ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ  ۲۰۰ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 19 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  30درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮر در  130ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ  56ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی25 ،ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و  48ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  39ﻣﻮرد از  41ﻣﻮرد ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﻮﺟﻮد دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﺮان رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز ﮐﻪ
ﻧﻘﺎط
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺸﺖ رﯾﺸﺘﺮ در ﻣﻘﯿﺎس داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻦ
را داراﺳﺖ.
ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽﻫﺎ از در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺴﺎزی و
ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  73ﻫﺰار

ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ،رﻗﻢ ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺣﺪودی
اﻣﺮوز ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿﺮ آن ،ﺑﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن و  300ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  57ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،رﻗﻤﯽ در
ﺣﺪود  4ﻫﺰار و  500ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  10ﻫﺰار و
 283ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ازﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ واﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ رﻗﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دوﻟﺖ
ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺑﻪ  9ﻫﺰارﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎزی و
ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ آن ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺿﻌﯿﻒ دوﻟﺖ در ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺸﻮر در ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۳ﻣﺼﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی 93
و  94دﺳﺘﮑﻢ  600ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﮏرﻗﻤﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
رﻗﻢ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺗﻬﺮان و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ 50
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ 40
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺳﺎﯾﺮﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻢ 30
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  300ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ای ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﻢ ﺑﯿﻦ
 22ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻣﻨﻬﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﺎﺑﺖ
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﮏ رﻗﻤﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ وﻋﺪه رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﮏرﻗﻤﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

از ﻧﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دوﻟﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ را در ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﺎﻟﯽ
ﻗﻮی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دﺳﺖ دوﻟﺖ را در اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ
ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻔﺸﺎرﻧﺪ.
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮپ اﺟﺮای ﺿﻌﯿﻒ وﻧﺎﻗﺺ ﻧﻮﺳﺎزی و
ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،اول در زﻣﯿﻦ دوﻟﺖ و
ﺳﭙﺲ در زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ
روﻧﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ازﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﯾﺠﺎد ﺷﻮد،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﻧﻖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن
ﺳﺎﺧﺖو ﺳﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﯾﮏ رﮐﻮد ﻋﻤﯿﻖ دوﺑﺎره و
ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺮ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺴﮑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
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ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ
 1.7درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  18درﺻﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮو اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از
رﮐﻮد دﺳﺘﮑﻢ  3ﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺷﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻋﺪه دوﻟﺖ در
ﮐﺮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت روﻧﺪ اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻨﺪﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ  19ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ،ﻫﻤﻮاره
در ﻣﻌﺮض ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻻک اﻧﻔﻌﺎل ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮔﺮه اﺣﯿﺎی
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد؟
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