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پنجره ایرانیان؛ اجالس سراسری انبوه سازان سراسر کشور روز سه شنبه 24 بهمن ماه 
با حمایت هافمن در سالن همایش های بین المللی کتابخانه ملی در تهران برگزار شد.

اجالس سراسری انبوه ســازان بزرگ ترین گردهمایی فعاالن ساختمانی است که 
همه ساله توسط کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و 

ساختمان ایران و حمایت هافمن برگزار می شود.
این گردهمایی با خوش آمدگویی جمشــید برزگر، دبیر کانون سراسری انبوه سازان 
آغاز شــد و در طول نشست، مقامات دولتی بخش مسکن، مدیران بخش خصوصی 
و همچنین نمایندگان مجلس و مدیرعامل بانک مسکن، آخرین وضعیت این بخش 
به همراه سیاســت ها و برنامه هایی را که برای ســال آینده تدارک دیده شده است 

تشریح کردند.
مهنــدس احمد خرم، وزیــر راه و ترابری دولت اصالحات، دکتــر حامد مظاهریان، 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی، مهندس جمشــید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
مهندس فرشــید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه ســازان ایران، دکتر ابوالقاسم 
رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مســکن، مهندس بابک مشــیرفر، مدیریت فروش 

هافمن و... ازجمله سخنرانان این اجالس سراسری بودند.
محور اجالس امسال انبوه ســازان، چگونگی سرمایه گذاری در بافت های فرسوده و 

نحوه اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری بود.
مهندس مشــیرفر به نمایندگی از ســوی مجموعه هافمن با قرائت پیام مدیرعامل 
هافمن به اجالس سراســری انبوه ســازان ایران، ســخنانی پیرامون اهداف هافمن و 
وظایف اجتماعــی و فرهنگی این مجموعه در همراهی با فعاالن صنعت ســاختمان 
و انبوه سازان کشــور ایراد کرد. هافمن همچنین در بخش پایانی همایش با برگزاری 

قرعه کشی به سه نفر از حاضرین هدایای ویژه به رسم یادبود اهدا کرد.
گفتنی است، در پایان این همایش از انبوه سازان برتر سراسر کشور با اهدای تندیس 

و لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.

 بخش خصوصی به دنبال اصالح قوانین بخش مسکن است
جمشــید برزگر رئیس کانون سراســری انبوه ســازان ایران در اجالس سراســری 
انبوه ســازان ایران با بیان اینکه طی چهار دهه گذشــته برنامه های مدنظر ما در حوزه 
مســکن انجام نشده اســت، گفت: باید دولت به بخش مسکن افتخار کند که باوجود 

چنین مشکالتی همچنان به کار خود ادامه می دهد.
وی با بیان اینکه بعد از وقوع زلزله رودبار و بم مســئوالن مســکن به فکر نوسازی 
بافت های فرســوده در بخش مسکن افتادند، گفت: ســازمان نظام مهندسی به دلیل 
نوســازی بافت های فرسوده تشکیل شد و مشارکت بخش خصوصی نیز در این حوزه 

با حمایت هافمن در مرکز همایش های کتابخانه ملی؛

همایش بزرگ انبوه سازان ایران برگزار شد
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مورد تشــویق قرار گرفت. امروزه ساخت واحدهای مســکونی با روش ها و الگوهای 
جدید برای شهروندان آغاز شده است. بعد از گذشت سال ها که به فکر ایجاد تشکل ها 
افتاده ایم و امور مربوط به بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شد به همین منظور 

شکل گیری انجمن های انبوه سازی و تشکل های فنی و مهندسی شروع شد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران با بیان اینکه تاکنون تصدی گری به بخش 
خصوصی به شــکل واقعی رخ نداده است، افزود: متأسفانه مسئوالن هیچ اعتقادی به 
بخــش خصوصی ندارند و هنوز در هیچ یک از تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها در 
فضای بهبود کســب وکار و قوانین مربوط به بخش مسکن از نظرات بخش خصوصی 
اســتفاده نمی کنند. بخش خصوصی همواره به دنبــال اصالح قوانین مربوط به حوزه 
مســکن است درنتیجه کار باید به این بخش واگذار شود و ما می توانیم ادعا کنیم که 

تا به امروز شرکت های توسعه ای را توسعه نداده ایم.
برزگر با بیان اینکه بازآفرینی شــهری چندی پیش توسط رئیس جمهور کلید خورد، 
افزود: به نظر شــما آیا با نرخ سود 20 درصد می توانیم به بازسازی بافت های فرسوده 
و بازآفرینی شــهری امیدوار باشــیم؟ این موضوع باید از بانک ها پرسیده شود چراکه 
تاکنون ریالی در این حوزه به مســکن و بخش خصوصی داده نشــده است. آیا با این 
سیاست ها می شــود بافت های فرسوده را بازسازی کرد؟ با شــعار و حرف نمی توانیم 

بافت های فرسوده را اصالح و بازسازی کنیم.
رئیس کانون سراســری انبوه سازان ایران در پایان گفت: رشد صددرصدی انشعابات 
آب و برق به طورقطع بر قیمت تمام شــده مســکن تأثیر خواهد گذاشت بنابراین برای 
تأمین هزینه های سربار مســکن ما نیازمند به یک متولی خاص هستیم. برای بهبود 
فضای کســب وکار و صنعت ساختمان باید مشــکالت و گره ها را از سر راه این حوزه 

برداریم تا بتوانیم اقدام به بازسازی بافت های فرسوده کنیم.

 در چهل سال گذشته در بسیاری از شاخص ها دچار افت شده ایم
احمد خرم، وزیر اســبق راه و ترابری در اجالس سراسری کانون انبوه سازان گفت: 
طی چهل ســال گذشته در بسیاری شــاخص ها ازجمله کیفیت ساخت وساز دچار افت 
شده ایم. ما در ابعاد مختلف دچار بحران هستیم ولی انگار رویمان نمی شود که بگوییم 

شاخص های ما طی چهل سال گذشته دچار افت شده است.
رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران بــا تاکید بر اینکه دولــت باید از بخش 
خصوصی در ساخت وســاز حمایت کند از ارائه پیشنهادی انبوه سازان به دولت در روز 

شنبه هفته آینده خبر داد.
خرم با بیان اینکه نوســازی مناطق ناکارآمد شهری باید از مدت ها قبل آغاز می شد، 
گفت: در فرایند نوســازی باید 3 موضوع مدل اجتماعی، کارگــزاران خرید و متقاعد 

کردن مالکان مدنظر قرار گیرد و پاسخ به این سه اصل نیازمند یک مدل است.
وی با تاکید بر اینکه نوســازی مناطق بافت فرسوده کشور نیازمند یک مدل تامین 
مالی موثر است، گفت: با مدل های تامین مالی فعلی هیچ اتفاق خاصی در این بخش 
رخ نمی دهد. طبیعتا ســرمایه گذار و انبوه سازی که پول و ســرمایه دارد با خود مردم 
مشــارکت می کند که این مشــارکت می تواند در بافت فرسوده یا در سایر این مناطق 
باشد؛ بنابراین اگر صرفه و سودی برای سرمایه گذار برای ورود به بافت فرسوده متصور 
نباشیم و ســود قابل مالحظه ای نصیب سرمایه گذار نشود قطعا سرمایه گذار تمایلی به 

ورود در این مناطق نخواهد داشت.
خرم در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه مســکن مهر، طرح خوبی بود اما 
مکان یابی نادرست و دخالت دولت از عوامل مهم شکست این طرح محسوب می شوند 
افزود: متاسفانه دولت با آورده متقاضی در طرح مسکن مهر، تونل و جاده ساخت. قبل 
از چهل سال گذشته، رشد اقتصادی 11 درصد بود که در سال 92 به منفی 5.6 درصد 

رسید و االن هم فکر نمی کنم بیش از یک تا دو درصد باشد.
وزیر اســبق راه و ترابری تاکید کرد: نقدینگی به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده 
اســت. طرح تحول ســالمت نیز حداقل 12 هزار میلیارد تومان کم دارد که ادامه آن 
مشکل خواهد بود. در بافت فرسوده نیز اوضاع خوبی نداریم. در بافت فرسوده به دلیل 
بی توجهی و ســهل انگاری با بیش از 5 میلیون واحد مسکونی فرسوده واقع در درون 
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شهرها و حاشیه ها مواجهیم و احتماال تا 50 سال دیگر همه کشور فرسوده خواهد شد 
و 27 میلیون واحد فرسوده خواهیم داشت.

وی با اشــاره به کیفیت ساختمان ها در چهل ســال قبل گفت: در دهه چهل، عمر 
مفید ســاختمان ها در ایران 30 سال و در آمریکا هم 30 ســال بود. امروز عمر مفید 
ســاختمان ها در ایران به 25 ســال کاهش یافته و در آمریکا به بیش از 100 ســال 

رسیده است.
وزیر راه و ترابری دولت اصالحات در پایان، نرخ بیکاری را نیز نگران کننده دانست 
و گفــت: نرخ بیکاری 13 الی 14 درصد عنوان می شــود، درحالی که این نرخ در بین 
جوانان به 40 درصد و بین دانشــگاهیان به حدود 50 درصد می رســد که با ادامه این 
وضعیت جوانان و خانواده هایشــان افســرده و مایوس خواهند شد. وضعیت بیکاری، 
فرســودگی شهرها، حاشیه نشــینی و آسیب های اجتماعی کشــور را در شاخص های 

اجتماعی دچار بحران کرده است.
گفتنی است، صحبت های مهندس خرم بارها با تشویق حضار مواجه شد و در پایان 

نیز تمامی حاضران در سالن به صورت ایستاده دقایقی به تشویق ایشان پرداختند.

 همکاری مجلس با طرح های بازسازی بافت های ناکارآمد
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در اجالس سراسری انبوه سازان 
کشور، از همکاری مجلس با طرح های مربوط به بازسازی بافت های ناکارآمد خبر داد 
و گفت: باید جسارت نه گفتن را در خود ایجاد کنیم زیرا بسیاری از مشکالت ما ناشی 
از نبود معلومات و ابراز نظر در زمینه هایی اســت که بــه آن علم کافی نداریم. ما در 
تمامی جهات نیازمند یافتن راهکارهایی هســتیم که باید با کار کارشناســی و تکیه بر 

تجربیات فرهیختگان به این نتیجه دست یابیم که چه باید کرد و به کجا باید رسید.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر حمایت همه جانبه مجلس 
از طرح های مدون و کارشناســی شــده، گفت: بدون تکیه بر این مهم قطعا اختالفات 
افزایش خواهد یافت. راهکار غلط راه را به بیراهه می کشاند، باید دانست کجا باید ورود 
کرد و کجا باید کنار کشید. تا زمانی که به دنبال منافع خود هستیم با مشکالت کنونی 

مواجه خواهیم بود و تا زمانی که مشــکالت را نپذیریم قواعد غلط ما را از رسیدن به 
اهداف باز خواهند داشت.

وی با تاکید بر این نکته که باید ریشــه یابی مشــکالت با دقت نظر انجام شــود، 
گفت: با دادوبیداد نمی شــود به نتیجه رســید، غیرممکن است در جامعه ما راهکاری 
برای مشکالت موجود وجود نداشته باشد. شهر و جاده های ما به شدت دچار بی نظمی 
هستند و تردد در آن ها موجب ناراحتی است، باید پاسخگو بود و با روش های غلط بر 

یک موضوع تکیه نکرد.
پزشــکیان در پایان تاکید کرد: نمایندگان مردم از صنوفی که قواعد کارشناســی و 
مدونی را در تمامی امور ازجمله نوســازی بافت های فرســوده بــه مجلس ارائه کنند 
حمایــت خواهند کــرد. قواعد باید برد-برد-برد باشــند تا دولت هوای انبوه ســازان، 
انبوه سازان هوای دولت و دولت و انبوه سازان هوای مردم را داشته باشند و در این راه 

قطعا مجلس از این قبیل طرح ها حمایت خواهد کرد.

 در یک دهه آینده به ۹ میلیون واحد مسکونی نیاز است
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اجالس سراسری 
انبوه ســازان ایران گفت: با توجه به افزایش خانوارهای ایرانی، در 10 سال آینده کشور 
به 9 میلیون واحد مســکونی نیاز دارد. در یــک دهه آینده باید بیش از 5 میلیون واحد 
مســکونی در کشور ساخته و بیش از 3 میلیون و 800 هزار واحد نیز بهسازی شود. در 
یک دوره 10 ســاله 24 میلیون خانوار ایرانی به 29 میلیــون خانوار افزایش می یابد و 

جمعیت شهرنشینی نیز از 74 به 79 درصد خواهد رسید.
مظاهریان با بیان اینکه در حوزه شهری تا سال 1405 شاهد افزایش 5 میلیون خانوار 
خواهیم بود، گفت: آمارها نشــان می دهد که با توجه به رشــد تعداد خانوارها در ایران 
در طی 10 ســال آینده بیش از یک میلیون و 370 هزار واحد مسکونی کمبود خواهیم 
داشت. این در حالی است که از 2 میلیون و 600 هزار واحد خالی در کشور نصف آن در 

بازار عرضه خواهد شد و به موجودی های مسکن کشور اضافه خواهد شد.
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی با اشاره به ضرورت اصالح قانون 
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پیش فروش مســکن گفت: متاســفانه قانــون کنونی نیاز به اصالح داشــت، لذا متن 
پیش نویس اصالح قانون فروش آپارتمان طبق توافق بین دولت و انبوه سازان هم اکنون 
در مجلس شــورای اســالمی در حال پیگیری است. درحالی که تاکنون سهم دولت در 
ساخت وساز بین نیم تا 3 درصد بوده، سهم مسکن از اشتغال کشور به حدود 12 درصد 

می رسد ضمن آنکه بخش مسکن سهم باالیی در تشکیل سرمایه در کشور دارد.

 سیاست های بانک مسکن در سال ۹7
ابوالقاســم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مســکن در همایش سراسری انبوه سازان 
کشور با بیان اینکه مطابق با اولویت های تعریف شده در دولت مبنی بر محور قرار گرفتن 
نوســازی بافت های فرســوده، در ســال 97 اولویت اجرای تمامی برنامه ها، سیاست ها و 
اهداف بانک مســکن نیز بر حوزه نوسازی، بهســازی و بازآفرینی شهری تمرکز دارد، در 
تشریح جهت گیری اصلی سیاست های اعتباری سال 97 بانک مسکن، اعالم کرد: در سال 
آینده اولویت اصلی بانک مســکن بر »تامین مالی پروژه های مسکونی واقع در بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شــهری« استوار اســت؛ ضمن اینکه »ایجاد مزیت برای سازندگان 
حرفه ای و دارای صالحیت و پرونده انبوه ســازی در صورت ارائه گارانتی کیفیت و رسوب 
حســاب نزد بانک، از طریق افزایش ســقف تسهیالت ساخت و کاهش یک درصدی نرخ 

سود تسهیالت« در اولویت های تعریف شده برای سال 97 قرار گرفته است.
رحیمی انارکی افزود: اولویت بخشــی به تامین مالی واحدهای مســکونی کوچک  
متــراژ، میان  متراژ و متوســط  متــراژ و آپارتمان های متوســط قیمت متناســب با 
ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای و اســتانی از دیگر برنامه ها و سیاســت هایی است که 
در جهت گیری های اعتباری بانک مســکن در سال 97 مورد تاکید قرار دارد. در سال 
97 استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه )ابزارها و نهادها( به منظور تقویت تامین مالی 
بخش های مسکن و ســاختمان و همچنین حمایت از تامین مالی پروژه های احداثی 
با اســتفاده از فناوری های نوین با رویکرد بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی 
و الزامات زیســت محیطی جزو مهم ترین سیاست هایی است که از سوی بانک مسکن 

عملیاتی خواهد شد.

وی بــا بیان اینکــه مطابق با تمهیــدات در نظر گرفته شــدن و برنامه ریزی های 
به عمل آمده بانک مســکن در سال آینده روند پرداخت تسهیالت بدون سپرده ساخت 
مسکن را که به واسطه کمبود منابع مالی از اواخر سال گذشته تاکنون متوقف شده بود 
را از سر خواهد گرفت، گفت: در تالشیم بخشی از این تسهیالت بدون سپرده را عالوه 
بر اعطای این تســهیالت به سازندگان، به خریداران مسکن در بافت های فرسوده نیز 
اختصاص دهیم و این اقدام ادامه مسیری است که هم اکنون برای کمک به بازآفرینی 
شــهری در بدنه دولت و کلیه دســتگاه ها و نهادهای مسئول در امر بازآفرینی شهری 

آغاز شده است.
همچنین هم زمان با صدور مجوز انتشــار اوراق رهنی، با فراهم شدن امکان تبدیل 
مطالبات و دارایی های بانک به جریان نقدی، ازاین پس در مواقعی که بانک با مشکل 
نقدینگی مواجه شــود از این طریق اقدام به تامین مالی خواهد کرد و نیازی به توقف 

پرداخت تسهیالت بدون سپرده نخواهد بود.
رحیمی انارکی ادامه داد: به این ترتیب این امکان وجود دارد که به انبوه سازان اعالم 
کنیم برای سال آینده پرداخت مجدد تسهیالت بدون سپرده ساخت مسکن در دستور 
کار بانک مســکن قرار خواهد گرفت و بر این اساس انبوه سازان و سازندگان می توانند 
از هم اکنون برنامه ریزی های خود برای ســرمایه گذاری های جدید ساختمانی را با این 

امکان، هماهنگ کنند.
وی تصریح کرد: به طورقطع اولویت پرداخت این تســهیالت مانند سایر اقدامات و 
سیاست های بانک مسکن با ساخت وســازهای بافت فرسوده خواهد بود؛ ضمن آنکه 
بنا داریم بخشــی از این تسهیالت را به خریداران مســکن در بافت های فرسوده نیز 
اختصاص دهیم که از این طریق سیاســت ما بــرای تقویت قدرت خرید و توان مالی 

خریداران مصرفی مسکن نیز محقق خواهد شد.

 نظم عرضه و تقاضاي بازار مسکن به هم خورد
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در همایش سراسری انبوه سازان 
اظهار کرد: مجموع کانون سراسری انبوه سازان به عنوان تنها بخش خصوصی در حوزه 
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ســرمایه، تولید و عرضه مسکن طی چند ســال اخیر همواره به دنبال آن بوده تا در 
بخش سرمایه گذاری در قامت بازوی مشورتی خودش را معرفی کند.

پورحاجت با یادآوری اینکه طی 4 ســال اخیر سیاست دولت تحقیقات برای احیا و 
توانمندسازی بافت های فرسوده بوده است، تصریح کرد: بهمن امسال حسن روحانی 
رئیس جمهوری طرح امید را کلید زد، وقتی بحث توســعه گری مطرح می شود انتظار 

این است که دولتی ها بخش خصوصی را ببینند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه واژه توسعه گر همان انبوه سازی است 
که شــکل و شمایل آن تغییر کرده، افزود: شرط الزم این بود که دولت تصدی گری 
در مســکن را کاهش دهد اما این برای بخش خصوصی و فعاالن صنعت ساختمان 
کافی نیســت. یکی از الزامات حوزه توسعه گران بهبود فضای کسب وکار است و با 

این کار بازار مسکن بهبود می یابد.
وی در ادامه به بحث عرضه و تقاضا در بازار مســکن اشــاره کرد و با بیان اینکه 
هرزمانــی که برای این دو برنامه ریزی نکرده ایم وارد چالش شــده ایم، افزود: دولت 
می خواهد برای بافت های فرسوده بســته تشویقی )وام کم بهره( بدهد در این راستا 

باید به بخش تولید و انبوه سازان به صورت ویژه توجه شود.
پورحاجت با یادآوری اینکه 4 ماه قبل پیشــنهادی را برای رونق بازار مســکن به 
کمیســیون عمران دادیم، افزود: بر اساس این پیشنهاد از منابع صندوق توسعه ملی 
2500 میلیارد تومان و از منابع بانک مســکن 2500 میلیارد تومان دیگر برای رونق 
مسکن ســپرده گذاری انجام می شود. هزینه تمام شده تســهیالت برای انبوه سازان 
هم اکنون 18 درصد است. قرار بود دولت 8 تا 9 درصد این مبلغ را به عنوان سوبسید 

پرداخت کند، اما طی 25 سال اخیر هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
دبیر کانون سراســری انبوه سازان با اشاره به نظر موافق کمیسیون عمران مجلس 
در رابطه با ســپرده گذاری 5 هزار میلیارد تومانی برای ارائه تسهیالت به انبوه سازان 
تصریح کرد: در حوزه ساخت وساز مسکن جایگاه توسعه گران به درستی تعریف نشده 
اســت. پیش بینی از سال گذشــته این بود که از شهریور امسال شاهد تحرک بیشتر 
بازار هســتیم، در این راســتا نیز روند ثبت معامالت پررنگ تر از سابق شده است اما 

این به منزله رونق در بازار مسکن نیست.
پورحاجت با بیان اینکه نرخ افزایش قیمت معامالت رشــد داشته است، تاکید کرد: 
متاســفانه نظم عرضه و تقاضا در بازار مســکن به هم خورده که نتیجه سیاست های 
اشتباه سال های اخیر است. امسال در برخی مناطق قیمت مسکن 25 درصد باالتر از 
نرخ تورم گران شده است. این افزایش قیمت اتفاق خوبی برای اقتصاد کالن نیست 

و وزارت راه باید برنامه ریزی کاملی برای تولید و ساماندهی مسکن داشته باشد.

 رشد حبابی قیمت مسکن در ماه های اخیر
در ادامه این اجالس، عباس شــوکتی، کارشناس بازار مســکن نیز گفت: قیمت 
مســکن در ماه های اخیر حبابی رشــد کرده اســت و خریداران مسکن بدانند که تا 
اردیبهشــت ماه آینده 20 درصد قیمت مســکن کاهش خواهد یافت. در دو ماه اخیر 
قیمت های در برخی از مناطق شــهری افزایش زیادی داشــته است و سوداگران با 
حضور در بازار مسکن به دنبال ســودجویی بیشتری هستند، لذا خریداران با صبر و 

حوصله می توانند خرید خود را به زمان دیگری موکول کنند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت در بازار کامال ســوداگراِن است، گفت: با کاهش 
خریــداران در بازار قیمت هــا نیز پایین می آیــد، بنابراین از خریداران درخواســت 
دارم خریــد خود را با تاخیــر انجام دهند تا قیمت ها کاهش یابــد و انتظار داریم تا 
اردیبهشــت ماه ســال 97 قیمت ها 20 درصد کاهش یابد. اگر هم وطنان برای خرید 
خانه عجله ای ندارند، صبر کنند، زیرا برخی از تولیدکنندگان مســکن به ســودهای 
100 تا 150 درصدی هم راضی نیســتند درحالی که سود تولیدکنندگان مسکن باید 

در حدود 30 درصد باشد.
شوکتی با اشاره به وضعیت بازار مسکن نیز گفت: بازار مسکن وارد یک دوره پیش 
رونق شده و به همین دلیل در برخی از مناطق شهری به علت گران فروشی قیمت ها 
تا 40 درصد نیز افزایش یافته اســت. سزای گران فروشی، نخریدن است و ما باید از 
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ایــن مقوله حمایت کنیم زیرا قیمت های باال توان خریداران را کاهش داده و تحرک 
را از بــازار می گیرد. عــده ای فکر می کنند به علت افزایش قیمــت ارز در بازار باید 
همین االن قیمت مسکن نیز 40 درصد افزایش یابد درحالی که این سرمایه گذاری که 

اکنون واحدهای آن به فروش می رود به 2 و یا 3 سال گذشته بازمی گردد.
این فعال بازار مســکن با بیان اینکه اکنون بیــش از 2 میلیون و 700 هزار واحد 
مســکونی در کشــور خالی مانده اســت، گفت: به طور عموم قیمــت این واحدها 
بســیار باالســت و خریداران توان خرید آن را ندارند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که 
تولیدکنندگان به تولید خانه های متراژ متوســط روی آورند. اکنون در منطقه 1 تهران 
بیش از 30 هزار واحد مسکونی خالی مانده است درحالی که این منطقه چقدر ظرفیت 

دارد که این تعداد واحد مسکونی در این منطقه خالی بماند.

 حمایت هافمن از این همایش بر اساس وظایف اجتماعی است
مهندس بابک مشــیرفر که از سوی شرکت هافمن، حامی همایش های سراسری 
کانون انبوه ســازان کشــور در این همایش حضــور یافته بود در ســخنانی ضمن 
خوش آمدگویی به مدعوین و فعاالن صنعت ساختمان پیام مدیرعامل هافمن به این 

همایش را نیز قرائت کرد.
متن پیام مدیرعامل هافمن به همایش سراسری انبوه سازان ایران:

عزیزان، سروران و دست اندرکاران صنعت ساختمان به ویژه انبوه سازان گرامی؛
اهمیت تالش و فعالیت  شــما عزیزان بر هِمه واضح و آشکار است. عملکرد خوب 
شــما عزیزان، قــوه عظیم و محرکــی خواهد بود که بخــش قابل توجهی از رونق 

اقتصادی را سامان بخشیده و ما را نیز به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
دشــواری شرایط فعلی و وضعیتی که امروزه بر صنعت ساختمان و به تبع آن بر ما 
که جزء تامین کنندگان شــما هستیم حاکم است، بر کسی پوشیده نیست و ذکر آن 
تکرار مکررات اســت. آنچه پیش روی ماست مسیر سخت و دشواری است که جز 
با همدلی و حمایت و اســتفاده از روش های خاص و نویــن، نمی توانیم از آن عبور 
کنیم. به همین دلیل اســت که با صراحت و وضــوح اعالم می کنیم؛ همان طور که 
در چند ســال گذشــته به عنوان یک یار و یاور در کنار شما بوده ایم، در آینده نیز به 
این همکاری و تعامل ادامه خواهیم داد. باور قلبی ما بر این اســت که این همراهی 
بیش از یک حمایت )اسپانســرینگ( بوده و امیدواریم در کنار هم نســبت به کسب 
دســتاوردهای عالی که مسیر اقتصاد کشور عزیزمان را در راستای صنعت ساختمان 

اعتال می بخشد، اقدام کنیم.
در جلسات گذشته یادآور شدیم که چگونه با ارتقاء کیفی می توان از رکود اقتصادی 
عبــور کرد؛ چراکــه تنها راه برون رفت از رکود و دســتیابی به رونــق، ارتقاء کیفی 
محصوالت اســت. همچنین بیان کردیم که چگونه بهره وری بر صرفه جویی و چرا 
ناب سازی بر هردوی آنها ارجحیت دارد. بیان کردیم که اختالف قیمت پنجره های 
بدون کیفیت با پنجره های باکیفیت و پروفیل اســتاندارد ایرانی چقدر ناچیز است و 

به واسطه این قیمت »یک به صفر« چه مزایا و موهبت هایی را از دست می دهیم.
در پایان بازهم تکرار می کنیم: ناب بیندیشــیم، نــاب برنامه ریزی کنیم و ناب 

اجرا کنیم.
مدیریت فــروش هافمن پس از قرائت پیام، در ادامه افزود: آشــنایی ما با کانون 
انبوه ســازان به سال 88 برمی گردد که به وسیله مهندس برزگر این آشنایی به شروع 
همکاری مجموعه هافمن با کانون سراســری انبوه سازان ایران منجر شد. حاال پس 
از چندین سال همکاری و حضور در همایش های مختلف انبوه سازان در نقاط مختلف 
کشــور، دیگر احســاس غریبگی نمی کنیم و این مجموعه را به چشم مجموعه ای 

دوست و همراه که افتخار همکاری با آن ها را یافته ایم نگاه می کنیم.
مشــیرفر در پایان با اشاره به برگه های نظرســنجی و قرعه کشی که به حاضران 
داده شــده اســت تصریح کرد: فرم هایی که برای نظرســنجی خدمتتان ارائه شده 
برای مجموعه هافمن بســیار ارزشمند هســتند و ما از اطالعات تک تک این فرم ها 
آمارگیری کرده و برای تدوین اســتراتژی تولید، بازاریابی و فروش مجموعه هافمن 

استفاده می کنیم لذا از همه شما استدعا دارم با دقت این فرم ها را پرکنید.


