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رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه به مسافران ایرانی در زمینه
کالهبرداری اینترنتی در ترکیه هشدار داد .سید جالل ابراهیمی ،رئیس
خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه در گفتوگو با خبرنگار بازار با هشدار
به مس��افران ایرانی که قصد س��فر به ترکیه را دارند ،گفت :کالهبرداری
اینترنتی و تلفن همراه در استانبول  ۱۴درصد افزایش یافته و این رقمی
اس��ت که یرلی کایا ،استاندار اس��تانبول اعالم کرده است .وی افزود :در
اس��تانبول ش��هری که  15میلیون و  519هزار نفر جمعیت دارد و تعداد

مس��افران خارجی آن به یک میلیون نفر میرسد ،میزان کالهبرداری به
ش��گردهای مختلف افزوده ش��ده اس��ت .وی گفت :جمعیت این شهر با
مس��افران خارجی به  ۱۶.۵میلیون نفر میرس��د که از  ۱۲۲کش��ور دنیا
بیشتر است .ابراهیمی تاکید کرد :با اینکه برای حفاظت این شهر ۶۳۰۰
ژان��دارم و  ۴۲هزار و  900پلیس و  5ه��زار نگهبان ویژه کوچهها و۹۳۷
نگهبان س��احلی وجود دارد ،کالهبرداری اینترنت��ی و تلفنی که خود را
پلی��س ،بازپرس ،دادس��تان یا مدیران مختلف ارگانه��ا و نهادها معرفی

میکنن��د ،افزای��ش یافته که مس��افران ایرانی باید در ای��ن زمینه کامال
هوش��یار باش��ند .وی افزود :این گروه با ردیابی محل س��کونت یا کار و
با ش��گردها و ترفندهای کالهبرداری ش��ماره حس��اب یا اطالعات محل
زندگی را در کش��ور محل زندگی اصلی پیدا کرده و ش��روع به اخاذی و
کالهبرداری میکنند .وی یادآور شد :فقط کافی است اشاره شود که در
سال  ۲۰۲۰تعداد دستگیرشدگان در حوزه مواد مخدر  ۵۵هزار نفر بوده
که از آنها  ۱۰میلیون عدد قرص مخدر و  ۱۱تن مواد کشف شده است.

نگاهی به توجه سرمایهگذاران ایرانی به بازار ملک ترکیه

به نام ما ،به کام همسایه
حوزه مس��کن در کش��ور همچنان در رکود کامل بهسر میبرد و کارشناسان این حوزه معتقدند تغییرات نوسانی
نرخ ارز و تاثیر آن بر نرخ مسکن طی ماههای اخیر ،هم فروشندگان و هم متقاضیان مسکن را برای خرید و فروش
مردد کرده و هر دو منتظرند تا پس از ثبات در بازار اقدام به معامله در این حوزه کنند .این حال و هوا در بازار مسکن
کشور ما در حالی حکمفرماست که از آن سوی مرزها و از کشور ترکیه خبرهای تازهای به گوش میرسد .آمارهای
رسمی اعالم شده ازسوی نهادهای رسمی ترکیه نشان میدهد باوجود کاهش  ۹درصدی خرید ملک توسط اتباع
خارجی در این کش��ور ،ایرانیان در س��ال گذش��ته میالدی با خرید نزدیک  ۶۵۰۰ملک رشدی  ۳۸درصدی در این
حوزه را رقم زدهاند و رتبه اول خرید ملک را در بین اتباع خارجی در این کشور بهدست آوردهاند .عدهای این موضوع
ی میدانند؛ برخی نرخ پایین مسکن در این کشور را در ایجاد رغبت در
را تحت تاثیر تبلیغات شبکههای ماهوارها 
سرمایهگذاران داخلی موثر میدانند؛ گروهی اخذ اقامت و شهروندی این کشور با هزینه  ۲۵۰هزار دالر را انگیزه این
سرمایهگذاریها عنوان میکنند و در کل دالیل متعددی برای این موضوع مطرح میشود .اما بهراستی دلیل افزایش
تمایل سرمایهگذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه چیست؟ آن هم در شرایطی که اقتصاد این کشور نیز وضعیت
چندان مساعدی ندارد و در بسیاری از بخشها دچار رکود است .با گزارش روزنامه
در این باره همراه باشید:

پیمان صفردوست
editor@smtnews.ir

عقالنیت کلید موفقیت بخش مسکن
فرهاد بیضایی ،کارش��ناس و پژوهش��گر حوزه مسکن
درباره توفیق ترکیه در جذب سرمایهگذاران ایرانی بخش
مس��کن ،اعتقاد دارد این موضوع نتیجه برنامهریزیهای
این کش��ور در این حوزه بوده و تمایل حضور ایرانیها در
این ب��ازار را بهدلیل برنامهریزیهای صحیح انجام ش��ده
در ترکیه در راس��تای جذب س��رمایه میدان��د .بیضایی
در اینب��اره در گفتوگو با
عنوان کرد :س��رمایه و
س��رمایهگذار همواره باید جاذبهای برای فعالیتهای خود
در حوزههای مختلف اقتصادی ببیند و نمیتوان او را بدون
دلی��ل موج��ه برای حضور در یک منطق��ه و حوزه خاص
ت سرمایههای کشور ما
مجاب کرد .داس��تان امروز مهاجر 
به کشوری مثل ترکیه و تمرکز بر حوزه مسکن این کشور
از همین جنس است .وی نقش برنامهریزیهای هدفمند را
در این زمینه بسیار موثر دانست و افزود :در حقیقت اینکه
کشور ترکیه میتواند سرمایه و سرمایهگذاران ایرانی را در
حوزه مسکن جذب کند ،بهدلیل حاکم بودن عقالنیت در
حوزه سیاس��تگذاری مسکن در این کشور و همین طور
فقدان این عقالنیت و نبود تدابیر الزم در سیاستگذاری

در حوزه مس��کن کشور ماست .بیضایی با اشاره
به کاهش ارزش پول ملی کش��ور در این مدت
خاطرنش��ان کرد :بهدلیل همین عقالنیت است
که در ش��رایط فعلی اقتصادی کش��ور و حتی با
در نظ��ر گرفتن نرخ  ۲۵تا  ۳۰هزار تومانی دالر
هم ،نرخ ملک در مناطق مختلف ترکیه میتواند
قابلرقابت با نرخ امالک در کش��ور ما باش��د و
در این عرصه پیروز ش��ود .این پژوهش��گر حوزه مس��کن
با اش��اره به نقش موثر بهای زمین در سرمایهگذاریهای
بخش مسکن در کشور ما ،تصریح کرد :وقتی ما به شرایط
ی در حوزه مس��کن ترکیه ن��گاه میکنیم،
س��رمایهگذار 
میبینی��م ک��ه یکی از اصلیترین دالیل این مس��ئله این
اس��ت که سیاس��تگذاریهای مسکن در ترکیه بهنحوی
بوده که زمین مناس��ب ب��رای عرضه ،تولید ارزانقیمت و
توسعه بخش مسکن برای فعاالن این بخش فراهم شود.
ای��ن ب��اره اضاف��ه ک��رد :در ترکی��ه همچنین
وی در 
نهادههای الزم برای حوزه مس��کن بهراحتی در دسترس
تولیدکنندگان اس��ت و این مس��ائل باعث میش��ود نرخ

مس��کن در این کش��ور نهتنها برای استطاعت
ش��هروندان این کش��ور مناس��ب باش��د ،بلکه
ب��رای س��رمایهگذاری خارج��ی ه��م گزین��ه
مناس��بی محس��وب ش��ود .بیضایی با اشاره به
برنامهریزیه��ای بلندم��دت ترکی��ه در بخش
مس��کن ،گفت :در واقع باید گفت این موفقیت
ترکیه بهخاطر سیاستگذاری مناسبی است که
حدود  2دهه و نیم گذش��ته در حوزه مس��کن انجام شده
است .این کار عالوه بر توفیق در رفع نیازهای این کشور و
همچنین ارتقای کیفیت س��ازهها در برابر حوادث طبیعی
مانند زلزله ،توانست فضایی را ایجاد کند که در این حوزه
جذب سرمایهگذاری خارجی نیز محقق شود.
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن همچنی��ن تاکید کرد:
تجرب��ه نش��ان داده کیفیت باال و ن��رخ پایین از مهمترین
مولفهه��ا در ایجاد جذابیت برای س��رمایهگذاران خارجی
در حوزه مس��کن تلقی میش��ود .ترکیه نیز در این زمینه
مطل��وب عم��ل کرده و با تمرکز ب��ر مولفههای الزم برای
جذب س��رمایه توانس��ت پای ایرانیان را به ای��ن بازار باز

کند .وی با اش��اره به وجود چنین موقعیتهایی در کشور
ما نیز یادآور ش��د :ما هم در کش��ور خود میتوانس��تیم از
چنین ظرفیتی بهصورت اجارههای بلندمدت برای جذب
س��رمایهگذاریهای خارجی بهویژه از کشورهای عربی و
حوزه خلیجفارس اس��تفاده کنیم ،درحالی که متاس��فانه
با سیاس��تگذاریهای اشتباهی که در حوزه عرضه زمین
وجود دارد و نیز دشواریهایی که در نتیجه همین کمبود
عرضه زمین در توس��عه حوزه مسکن در شرایط کنونی به
وجود آمده ،ما نهتنها نتوانستهایم در این بخش در جذب
س��رمایهگذاران خارجی موفق باش��یم ،که حتی سرمایه
داخلی ما نیز در این شرایط در حال انتقال به کشورهایی
مانند ترکیه هستند.
بیضایی در پایان گفت :البته این موضوع جدیدی نیست
و مح��دود به زمان حال نمیش��ود و ما ای��ن تجربه را در
دورههای گذش��ته و انتقال س��رمایه این حوزه به کش��ور
امارات و دوبی داش��تهایم؛ اما نتوانستهایم از این تجربیات
درس بگیریم و همچنان با مش��کالت جدی در این زمینه
مواجهیم.

موضوع فقط مسکن نیست
البته برخی کارشناس��ان حوزه مسکن نظرات متفاوتی
در ای��ن زمین��ه دارن��د و مس��ئله حضور س��رمایههای
س��رمایهگذاران ایرانی در بخش مس��کن ترکیه را دارای
ابع��اد متع��ددی میدانند که ورای بح��ث خرید ملک و
س��کونت در این کش��ور است و در این باره معتقدند همه
ابع��اد این موضوع باید مورد بررس��ی ق��رار گیرد .در این
زمینه ایرج رهبر ،نایبرئیس انجمن انبوهس��ازان استان
ته��ران در گفتوگو با
اظه��ار کرد :یکی از دالیل
اینکه معامالت مس��کن در حالحاضر در کش��ور ما راکد
اس��ت ،این اس��ت که اقش��ار هدف ما در بخش مس��کن
متفاوت از اقش��اری هس��تند که برای سرمایهگذاری در
ای��ن حوزه به ترکیه رفتهاند و قی��اس این دو گروه بدون
در نظر گرفتن تفاوتها اش��تباه اس��ت .رهبر در این باره
با اش��اره به س��طح اقتصادی متقاضیان مسکن در کشور
در قیاس با س��رمایهگذاران مس��کن در ترکیه افزود :در
کش��ور ما گزینههای هدف برای تولید مس��کن ،معموال
افراد فاقد مس��کن و اقش��ار متوس��ط و متوسط به پایین

جامعه هس��تند که بهدلیل مشکالت اقتصادی
موجود ،قادر به خرید خانه نیستند و به همین
دلی��ل بازار دچار رکود ش��ده اس��ت؛ در حالی
ک��ه افرادی که برای س��رمایهگذاری در بخش
مس��کن ترکیه اقدام میکنند معموال از اقشار
متوس��ط یا کمدرآمد نیس��تند و معموال هدف
آنها نیز از این س��رمایهگذاری ،با صاحب ملک
شدن فاصله دارد .وی خاطرنشان کرد :آمار و بررسیهای
موج��ود در ای��ن زمینه نش��ان میدهد س��رمایهگذاران
ایران��ی بخش مس��کن ترکیه معم��وال از دهکهای باال و
مرفه جامعه هس��تند که توان مالی خوبی نیز دارند .این
افراد و خانوادهها معموال در داخل کش��ور نیز دارای ملک
و مس��تغالت هستند و س��رمایهگذاریهای خود را برای
امکان س��کونت انجام نمیدهند .در واقع بس��یاری از این
افراد از ترکیه بهعنوان مقصد اقامتی دوم خود اس��تفاده
میکنن��د که ب��ا هدفگذاریهای اقش��ار متقاضی ملک
در کش��ور ما تفاوت دارد .نایبرئیس انجمن انبوهس��ازان

اس��تان تهران همچنین در ای��ن باره بیان کرد:
باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که در برخی
موارد س��رمایهگذاری در ترکیه دالیلی فراتر از
این دارد؛ بهعنوان مثال این کار میتواند بهانهای
ب��رای انتقال بانکی پول و ارز به بانکهای غربی
باشد .وی در توضیح این مطلب افزود :در حال
حاضر بهدلیل مشکالت بینالمللی ،انتقال پول
ب��رای ایرانیان از طریق بانکهای داخلی مقدور نیس��ت و
ب��ه همین دلیل برخی از افرادی که قصد چنین اقدامی را
دارند ،این کار را بهواس��طه سرمایهگذاری در حوزه مسکن
در ترکی��ه انجام میدهند .در واقع این افراد با خرید ملک
در ترکی��ه و ف��روش مجدد آن در مدت کوتاهی ،س��رمایه
خود را از طریق ش��بکه بانکی ترکیه به اروپا و کش��ورهای
غرب��ی منتقل میکنند .رهبر در ای��ن زمینه گفت :اینکه
سیاستهای ترکیه برای صاحبخانه شدن اتباع خود تا چه
حد موفق بوده ،موضوع مجزایی اس��ت اما در کنار هم قرار
گرفتن عواملی که ذکر ش��د ،باعث میشود شاهد افزایش

از سود سرمایهگذاری تا بحران کالهبرداری
بعد از دهه  ۱۹۸۰میالدی و تغییر نظام اقتصادی ترکیه از نظام
نیمهدولتی و تالش برای گذر به نظام اقتصادی بازار آزاد ،مس��ئله
فروش امالک و اراضی به اتباع خارجی نیز مطرح ش��د .در مرحله
نخست ترکیه منطبق با اصل متقابل ،امکان فروش امالک و اراضی
ب��ه اتب��اع خارجی را فراهم آورد .در ای��ن مرحله بهطور عمده اتباع
اروپایی بهویژه آلمان و انگلیس در مناطق مشخصی از ترکیه مانند
استانهای آنتالیا و موغال که در کنار دریای مدیترانه و اژه قرار دارند،
اق��دام به خرید ملک کردن��د .در مرحله بعدی ترکیه محدودیتها
را کاهش داد و از س��ال  ۲۰۱۳میالدی به این س��و محدودیت در
خری��د امالک و اراضی برای اتباع خارجی از میان برداش��ته ش��د.
بع��د از تغیی��ر قانون خرید امالک در ترکی��ه و فراهم آمدن امکان
خرید برای اتباع ایرانی مانند اتباع دیگر کشورها ،برخی از ایرانیها
نی��ز اقدام ب��ه خرید ملک در ترکیه کردند .دولت ترکیه در س��ال
 ۲۰۱۸میالدی ش��رایط کس��ب تابعیت این کش��ور را تغییر داد و
امکان کس��ب تابعیت این کش��ور با خرید یک ملک به ارزش ۲۵۰
ه��زار ی��ا  ۵۰۰هزار دالر س��رمایهگذاری را نیز فراه��م کرد .قبل از
وضع قانون یادشده اتباع خارجی که اقدام به خرید واحد مسکونی

میکردند تنها حق کس��ب اقامت ترکیه را داش��تند؛ البته این حق
تنها تا زمانی که شخص صاحب ملک است ،باقی است .با این همه
با تغییر مکرر قوانین بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی در حوزه ملک
ترکیه با مشکل از دست دادن سرمایه مواج ه شدند .از سوی دیگر،
فروش واحدهای مس��کونی به اتباع خارج��ی در ترکیه راه را برای
س��ودجویان نیز باز کرد ،بهطوری که در طول سالهای اخیر موارد
بس��یار زیادی کالهبرداری ،فروش واحدهایی که تنها حق استفاده
از آنها برای یک محدوده زمانی در س��ال میس��ر است ،فروش یک
واحد مسکونی به بیش از یک نفر ،فروش واحد مسکونی جز واحدی
که باید به فروش برس��د و فروش واحد مس��کونی با قیمتی بیش از
قیمت رایج آن مشاهده شدهاست .درباره اتباع ایرانی عالوه بر موارد
یادشده موارد بسیار سودجویی و کالهبرداری در حین نقلوانتقال
ارز از ایران به ترکیه مشاهده میشود که اضافه بر قاچاق بودن این
انتقال ،تمامی عواقب این موضوع متوجه خریداران واحد مسکونی
خواهدب��ود .در نهایت امروزه همه س��رمایهگذاران و خریداران کاال
بر این موضوع واقفند که یکی از مخاطرات سرمایهگذاری در سایر
کشورها ،تهدید تغییر قوانین دولتها است.

چش��مگیر س��رمایههای ایرانیان در حوزه مس��کن کشور
ترکیه باش��یم و این موضوع به ش��کل یک پدیده معمول
در اقتصاد کش��ور درآید .نایبرئیس انجمن انبوهس��ازان
اس��تان ته��ران در عین حال در اینب��اره تاکید کرد :البته
نبای��د از برنامهریزیه��ای ترکیه در ای��ن زمینه غافل بود
ک��ه با ایج��اد جذابیتهای جانبی مانند امکان س��کونت،
س��رمایهگذاران ایرانی را هرچه بیش��تر ج��ذب بازارهای
اقتصادی خود میکند ،زیرا سیاستگذاریهای اقتصادی
این کشور بهنحوی است که چنین فرصتهایی را به هیچ
وجه از دس��ت نمیده��د .در اوایل ده��ه  ۶۰نیز ترکیه با
ایج��اد همین جذابیتها و افزایش نرخ س��ود بانکی تا ۷۰
درصد توانست سرمایههای فراوانی را از کشورهای مختلف
جذب و اقتصاد خود را بازسازی کند .رهبر در پایان گفت:
در نهایت میتوان گفت باتوجه به مرز جغرافیایی مشترک
ایران و ترکیه ،ایجاد چنین جذابیتهایی در کنار سهولت
در رفتوآمد به این کشور ،توانسته انگیزههای الزم را برای
بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی در این بخش ایجاد کند.

سخن پایانی...
اظهارنظرهای مختلفی درباره دالیل مهاجرت
سرمایههای ایرانی به بازار مسکن در کشور ترکیه
وج��ود دارد .این کار چه ب��ا انگیزه حفظ ارزش
س��رمایه ،چه با نگرش س��ودآوری و چه با طمع
فعالیتهای پولشویی انجام شود ،هیچ تغییری
در پاس��خ این معادله که خروج سرمایه از کشور
است ،ایجاد نمیشود .در حالحاضر قابلیتهای
س��رمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور از
جمله مس��کن وجود دارد و دول��ت و نهادهای
ذیربط که بزرگترین نهاده مسکن یعنی زمین
در اختیار آنهاس��ت ،میتوانند با اندکی توجه و
برنامهری��زی در این زمین��ه ،جذابیتهای ورود
بخ��ش خصوصی به این ح��وزه را فراهم آورند.
اما براس��اس گفتهه��ای کارشناس��ان ارادهای
برای شکل گرفتن چنین موقعیتی وجود ندارد
و بهجای آن س��عی بر این اس��ت ک��ه تمرکز از
کوتاهیه��ای نهادهای باالدس��تی ،به صاحبان

واحدهای خالی مس��کونی برگردد و طرحهایی
مانن��د مالی��ات بر خانههای خال��ی و مالیات بر
عایدی س��رمایه در این حوزه مطرح میش��وند.
بهعب��ارت دیگر اگ��ر بهج��ای محدودیتهای
ب��ازار عرضه ،دول��ت بتواند موتور محرک بخش
تولی��د را با ارائه تس��هیالت کافی و الزم در این
حوزه روش��ن کند ،خودبهخود مس��کن ارزش
س��رمایهای خود را از دس��ت خواهد داد و پس
از مدتی مالکان که در هر حال بهدنبال منفعت
مالی هس��تند ،به عرضه واحدهای تحت اختیار
خ��ود خواهند پرداخت و با تنظیم بازار عرضه و
تقاضا بس��یاری از مش��کالت این بخش برطرف
خواهد شد .گرچه ممکن است این تدابیر نتواند
رغبت هم��ه س��رمایهگذاران مس��کن را برای
تمرکز در بازارهای داخلی فراهم کند اما آن روز
میتوان برای محدود کردن خروج سرمایههای
اینچنینی از کشورز دالیل منطقی ارائه داد.

سیاستگذاری
مسکن در
ترکیه بهنحوی
بوده که زمین
مناسب برای
عرضه ،تولید
ارزانقیمت و
توسعه بخش
مسکن برای
فعاالن این بخش
فراهم شود

سرمایهگذاری
در بخش مسکن
ترکیه میتواند
بهانهای برای
انتقال بانکی
پول و ارز
به بانکهای
غربی باشد

باید به
سرمایهگذار
اطمینان
بدهیم
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افزایش
کالهبرداری
اینترنتی
در ترکیه

آرامش به بازار موبایل
برگشت

نمایشگاه تهران رونق
را به صنعت و تجارت
بازگرداند

توسعه منافع تهران
باکو و آنکارا با
بازگشایی «خداآفرین»

ابوالفضل نوروزی

پژوهشگر حوزه مسکن

اخب��ار موج��ود درب��اره س��رمایهگذاری
سرمایهداران و سرمایهگذاران ایرانی در بخش
مسکن کشورهایی مثل ترکیه در حالی مطرح
میش��ود که کش��ور ما در این بخش بهدلیل
مشکالت متعدد اقتصادی دچار رکود و بحران
جدی است.
ام��ا باید دید جذب س��رمایههای ایرانی به
بازار مس��کن ترکیه بهدلیل عملکرد مطلوب
و برنامهریزیهای جامع کش��ور همس��ایه در
این زمینه بوده یا ضعفهای ما در این بخش
باعث بروز این وضعیت شده است.
یک��ی از موضوع��ات ج��دی و انگیزههای
اصلی برای خروج سرمایهها از کشور و تمایل
سرمایهگذاران برای معامالت ملکی در کشور
ترکیه ،مش��کالت موج��ود در نظام اقتصادی
فعلی ماس��ت زیرا در طول یک سال گذشته
ما همواره شاهد روند کاهشی ارزش پول ملی
بودهایم و ارزش ریال در مقابل دالر بهصورت
مداوم کمتر شده است.
بنابراین صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش
داشتههای مالی خود در این مدت کوشیدهاند
س��رمایه خود را به یکی از بازارهای باثباتتر
انتقال دهند که حوزه مس��کن ترکیه یکی از
در دس��ترسترین اهداف در این زمینه بوده
است.
از ط��رف دیگ��ر یکی از دالی��ل این خروج
سرمایه از کشور ،وجود نداشتن سیاستهای
بازدارنده در این بخش در نهادهایی مثل بانک
مرکزی اس��ت زیرا ما میبینیم در بسیاری از
کش��ورها قانونگذاریها بهنحوی اس��ت که
خروج س��رمایه از آن کش��ورها را به ش��کل
موثری کاهش میدهد.
نکت��ه دیگ��ر در ای��ن زمین��ه مرب��وط به
حوزههای س��رمایهگذاری در کش��ور اس��ت.
بهطور معمول شرایط ایدهآل برای هر اقتصاد
این اس��ت ک��ه س��رمایهها در آن وارد بخش
تولید ش��وند اما متاس��فانه بهدلیل مشکالت
بسیار زیادی که در بخش تولید کشور با آنها
مواجهیم ،سرمایهگذاران از اینکه سرمایههای
خود را وارد بخش تولید در حوزههای مختلف
از جمله مس��کن کنند میهراسند و ورود به
بخشهایی که به حفظ سرمایه آنها بینجامد
را ترجیح میدهند.
ص فضای کسبوکار در
در واقع ما در شاخ 
میان کش��ورهای مختلف دارای رتبه چندان
مطلوبی نیس��تیم و هر س��ال نیز این مسئله
پیچیدهتر از گذشته میشود و به همین دلیل
نیز ترغیب سرمایهگذاران برای حضور در این
بخش بسیار دشوار است.
ما برای جبران این کمبود باید برنامههایی
را در نظر بگیریم ک��ه اطمینان فعاالن حوزه
کسبوکار درباره سودآوری این بخش حاصل
شود.
در کش��ور ما یکی از پرس��شها در زمینه
تولید مسکن این است که چرا باوجود افزایش
هر س��ال نقدینگی در کش��ور ،س��رمایههای
موجود به س��مت ساختوس��از نمیرود .در
پاس��خ باید گفت ساختوس��از در کش��ور ما
دارای زیرساختهای حقوقی برای جلب نظر
متقاضیان ای��ن ح��وزه در بخشهایی مانند
پیشخرید مس��کن نیست و س��رمایهگذاران
مطمئن نیس��تند که این سرمایهگذاری برای
آنها خالی از خطر باشد.
با رواج موض��وع قولنامهها در کش��ور ما و
بحث اعتب��ار اس��ناد عادی ،مکانیس��مهایی
مانند پیشخرید مس��کن با استقبال چندانی
مواجه نمیش��ود ،در حالی که این موضوع در
س��الهای گذشته در کش��ورهایی مانند کره
جنوبی توانست مشکالت جدی این کشور را
در این حوزه کاهش دهد.
بنابرای��ن بهنظر میرس��د یک��ی از راههای
حفظ س��رمایهها در کش��ور و س��رازیر شدن
آنها به سمت تولید از جمله مسکن این باشد
ک��ه ارگانه��ای ذیربط مانند ق��وه قضاییه،
وزارت اقتصاد و وزارت مس��کن ،این مش��کل
را ب��ا اتخاذ راهکاره��ای موثر برطرف کنند تا
معضل موجود در موضوعاتی مانند پیشخرید
برطرف شود.
ای��ن کار میتواند در موضوع س��اماندهی
س��رمایهگذاری در ح��وزه مس��کن بهش��کل
قابلتوجهی کمککننده باش��د و تا حدودی
به حفظ سرمایهها در داخل کشور کمک کند.

