
کشور در انتظار رونق مسکن 
در جریان نظرسنجی وضعیت مسکن در کشور کسب شد؛

یانـی کـه پیش بینـی  مـوج حاشـیه ها و نقطه نظـرات گوناگـون در رابطـه بـا صنعـت سـاختمان و حواشـی ایـن بـازار مهـم در بطـن جامعـه هـر روز بیشـتر و بیشـتر می شـود. جر
پناه، روز هـای پـر افـت و خیـزی را تجربـه  کنـد. همـواره یکـی از عوامـل مهـم در رونـق بـازار مسـکن طی چند دهـه اخیر،  می شـود بـا رشـد مطالبـه اقشـار گوناگـون از مسـکن و سـر
ذهنیـت عمـوم مـردم بـوده اسـت. در بسـیاری از مـوارد سـرگردانی افـراد در انتخـاب بـازار بـرای سـرمایه گذاری رونـدی بـر خـالف تحلیل کارشناسـان سـپری کرده و منجـر به هجوم 

مـردم بـه یـک بـازار ویـژه و در نتیجـه ایجـاد تـورم و تشـکیل حبـاب قیمتی شـده اسـت.  

جامعه هدف
گروه بازاریابی شرکت دوان ایرانیان به  با هدف تحلیل ذهنیت مخاطبان، 
عنوان نخسـتین شـرکت مهندسـی بازاریابی و فروش بین المللی در ایران با 
گروه ساخت و سـاز، نظرسـنجی بر روی جامعه آماری متشـکل از 2  همکاری 
کـه به کمـک یک بـات در  هـزار و 200 نفـر صـورت داده اسـت. ایـن نظرسـنجی 
فضا هـای مجـازی و طـی 2 مـاه برنامه نویسـی و طراحـی انجـام شـده اسـت، 
کشور در حقیقت جامعه،  کالن  ضمن بررسی انعکاس سیاست های خرد و 

بـه تصویـر و براینـدی صحیـح از رویکـرد جامعـه و تصـور آن از بدنـه صنعـت 
گـروه حاضـر در ایـن نظرسـنجی متشـکل از 2  سـاختمان کشـور دسـت یابـد. 
کـه حـدود ۷0 درصـد از آن هـا در زمینه هایـی  هـزار و 200 نفـر مـرد و زن اسـت 
غیر از صنعت ساختمان شاغل و حدود 85 درصد از آنان دارنده تحصیالت 
نظـر  مـورد  جامعـه  از  درصـد   4۷ حـدود  همچنیـن  هسـتند.  دانشـگاهی  
کـه در نتیجـه  دارنـده مسـکن و بیـش از 44 درصـد فاقـد مسـکن بوده انـد 
توازنـی مطلـوب و واقعـی در پاسـخ ها فراهـم شـود. طبقـه فکـری و اجتماعـی 
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مصاحبه شـوندگان به طـوری پیش بینی شـده اسـت تـا به قدرت اسـتناد در 
نتایـج آسـیبی وارد نشـود. بنابرایـن بیـش از ۶۷ درصـد از ایـن افـراد از میـان 

گزینـش شـده اند . کالنشـهر ها  شـهروندان 

طلوع مسکن از 96
نزدیـک بـه 40 درصـد از مصاحبه شـوندگان، سـال آینـده را زمـان مناسـبی 
بـرای ساخت و سـاز برمی شـمرند و طبـق پیش بینـی  و بـا تکیـه  بر نگاه سـنتی 
گذشـته را بهتریـن  کـم بـر جامعـه حـدود 48 درصـد همچنـان تابسـتان  حا
زمـان بـرای خریـد مسـکن می پنداشـتند. البتـه بـر حسـب تصـادف، دیـدگاه 
بـه  کـه  چرا اسـت؛  اصولـی  و  درسـت  کامـاًل  موضوعـی  رکـود  دوره  در  خریـد 
دنبـال آن در دوره رونـق آینـده مطلوبـی در انتظـار ارزش افـزوده ملک هـای 
معامله شـده اسـت. همین رویکرد درباره سـاخت مسـکن نیز مصداق دارد. 
کـه سـال 139۶ بهتریـن زمـان برای  اغلـب مصاحبه شـوندگان بـر ایـن باورنـد 
کـه بـا توجـه بـه پیش بینـی آغـاز رونـق از ایـن دوره تصـور  ساخت و سـاز اسـت 
اشـتباهی اسـت. بـر اسـاس اسـتاندارد رفتـار اقتصـادی در دوره رونـق و رکود، 
زمـان مناسـب در ساخت و سـاز و خریـد در زمـان رکـود اسـت تـا در دوره رونـق 

بـر ارزش دارایـی افـراد افـزوده شـود. 

مسکن پایدار
کـه پیـش رو داریـم بـر ذهـن بیـش از 41  تردیـد از رشـد قیمـت در زمسـتانی 
گـروه شـرکت کننده در ایـن نظر سـنجی سـایه افکنـده اسـت. ایـن  درصـد از 

کـه حـدود 29 درصـد نیز رشـد قیمـت مسـکن را در حوزه  هـم در حالـی اسـت 
که در اختیار داریم حدود  تورم خوانده اند. بنابراین طبق داده های آماری 
۷0 درصـد از جامعـه رشـد نامعقـول یـا غیرعـادی از مسـکن توقـع ندارنـد و 
البتـه ایـن موضـوع نیـز از پیش بینی هـا فاصلـه نداشـت. مقاومت سرسـخت 
نهاد هـای دولتـی در برابـر رشـد بی انـدازه قیمـت مسـکن در 2 سـال اخیـر 
ذهنیـت عمومـی را بـه نحوی شـکل داده اسـت تا انتظارات از این بـازار روند 
منطقـی  و اصولی تـری داشـته باشـد. در همیـن رابطـه بیـش از ۶2 درصـد از 
کمتـر از 10 درصـد بـرای مسـکن تـا پایـان سـال 95  سؤال شـوندگان رشـدی 

پیش بینـی می کننـد.

دیدگاه آشفتگی
علی رغـم پیش بینی هـای دولتـی و نهاد های آمارگیر مبنی  بر آغـاز دوره رونق 
از پایـان سـال جـاری همچنـان بـه نظـر می رسـد، آشـفتگی فکـری و ذهنـی 

جامعـه از ایـن دوره مهـم تـا حـد زیـادی غالـب باشـد.
 در همیـن حـال حـدود 33 درصـد ایـن جامعـه آمـاری از رشـد آمـار معامـالت 
تـا سـال آینـده چشـم انداز مثبتـی ندارنـد. ایـن در حالی اسـت که حـدود ۷3 
درصد به تناوب پاییز و زمسـتان سـال 95 و بهار و تابسـتان سـال 9۶ را بسـتر 
تحوالتـی مهـم می داننـد. بنابرایـن بایـد پذیرفت که حجم اطالعـات بیش از 
حـد در رسـانه ها و شـبکه های اطالعاتـی ارگان هـای ذی ربـط در ایـن حـوزه 
نتوانسـته اسـت تـا چشـم انداز درسـت و واقع بینانـه ای پیـش چشـم آحـاد 

جامعـه قـرار دهد.
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تسهیالت ضعیف بانکی
کلیدی در این نظرسـنجی، پرداختن به موضوع تسـهیالت  یکی از سـؤاالت 
کـه آمـار ناامیدکننـده ای بـه  جدیـد بانکـی و فـروش اقسـاطی مسـکن اسـت 
دنبال دارد. بر اسـاس نتایج حاصل شـده از دیدگاه پرسش شـوندگان بیش 
کـه تسـهیالت جدیـد بانکـی تأثیر چشـمگیری در بـازار  از 50 درصـد معتقدنـد 
کارگشـا بودن آن  را زیر سـؤال بردند. از سـوی دیگر  مسـکن نخواهد داشـت و 
کـه نقـش ایـن تسـهیالت در بـازار مسـکن  بیـش از 20 درصـد بـر ایـن باورنـد 
بـه رشـد حبابـی قیمت هـا می انجامـد و آسـیب دیگـری بـر بدنه صنعـت وارد 
گاهی از نیاز جامعه و فقدان  خواهد ساخت. در مجموع با توجه به ضعف آ
کافـی نـزد تصمیم گیـران از اسـاس اسـتقبالی از ایـن تسـهیالت  دوراندیشـی 
کم  و بیـش قابـل پیش بینـی بـود.  رنگارنـگ در جامعـه نشـد و ایـن رویکـرد 
کاهـش تمایـل بـه سـرمایه گذاری در سـپرده های بانکـی یکـی از نتایج جالب 
و قابـل تأمـل در ایـن نظرسـنجی اسـت. حـدود 52 درصـد از ایـن جامعـه 2 
هـزار و 200 نفـره مسـکن را بسـتری مناسـب تر و سـود آورتری در مقایسـه بـا 
خ سـود بانکی  کـه کاهـش نـر سـپرده های بانکـی می داننـد. تردیـدی نیسـت 
کاهش بیشـتر آن نقش مهمی در این نسـبت خواهد داشـت، اما  و احتمال 
نباید فراموش کرد که با جود تمام بدبینی ها نسبت به آغاز رونق و آشفتگی 
بـه مشـارکت در صنعـت ساخت و سـاز  گرایـش  در ذهـن جامعـه همچنـان 
کنش منفی نسـبت به  کشـور به شـکل قابل توجهی وجود دارد. در نتیجه وا
کارشناسـی ضعیف  کم بازده را باید صرفًا به دلیل  گران و  تسـهیالت ضعیف، 

کـم یـا نگرانـی  در ایـن زمینـه برشـمریم و شکسـت آن را معلولـی بـر نقدینگـی 
عمومـی از ورود بـه صنعـت ساخت و سـاز ندانیـم.

بازار های رقیب
مسـکن  بـازار  برابـر  در  گذشـته  ادوار  طـی  مهـم  رقیـب  بـازار  مجمـوع 3  در 
وجـود دارد و همـواره سـهم سـرمایه گذاری در ایـن بخـش را بـه سـمت خـود 
سـرمایه گذاری  شـاخه   3 ایـن  خـودرو  و  ارز  بـورس،  بازار هـای  می کشـاند. 
کـه در جریـان ایـن نظر سـنجی نتایـج جالـب توجهـی از  را تشـکیل می دهـد 
شـرایط ایـن بازار هـا و رویکـرد مـردم در قبـال آن حاصـل شـده اسـت. بیـش 
بـازار  کـه سـرمایه گذاری در  باورنـد  ایـن  بـر  از سؤال شـوندگان  از 55 درصـد 
گـزاره  مسـکن سـودآوری و امنیـت بیشـتری در مقایسـه بـا بـازار ارز دارد. ایـن 
که یکی از رقبای دیرینه بازار مسـکن در نتیجه حفظ  آماری نشـان می دهد 
ثبات سیاسـی و تعادل نسـبی بازار ارز طی سـال های اخیر، دیگر بسـتر قابل 
کـه  اعتمـادی بـرای سـرمایه گذاری در دل جامعـه نیسـت. بـازار خـودرو هـم 
سال هاسـت بـر اثـر توسـعه نمایندگی هـای فـروش و ثبـت قوانیـن واردات، از 

سـوی مـردم به عنـوان محـل سـرمایه گذاری نـگاه نمی شـود.

بورس؛ فرصت یا تهدید
بازار بورس و فرهنگ سرمایه گذاری در بورس مدتی است به  پشتوانه  عزمی 
دولتی و متعاقب با آن ملی ترویج داده می شود. ثبات این بازار بکر در ایران 
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در سـایه ثبـات اقتصـاد کشـور و رفتـار سیاسـی دولتمـردان مزیـد بر علت شـد 
تا اقبال عمومی شـامل حال آن شـود. امروز شـاهد ورود بسیاری از نام های 
نویـد طلـوع  کـه همگـی  بـورس هسـتیم  بـازار  بـه  اقتصـاد و صنعـت  حـوزه 
دوبـاره ایـن بـازار مهـم در چرخـه اقتصـاد را می دهد. نظرسـنجی انجام شـده 
کـه بیـش از 50 درصـد از جامعـه آمـاری مـا سـرمایه گذاری  کـی از آن اسـت  حا
کـه ایـن  در بـازار بـورس را بـه بـازار مسـکن ترجیـح می دهنـد و شـکی نیسـت 
گذشـته بی سـابقه بوده اسـت. رکود طوالنی مدت صنعت  موقعیت در ادوار 
سـاختمان و در نتیجـه بـازار مسـکن سـبب شـده اسـت تـا سـرمایه های خرد 
گفتـه شـد  کنـد و چنان کـه  در جامعـه راه خـود را بـه سـوی بازار هـای نـو پیـدا 
کـرده اسـت. البته متولیان  بـازار بـورس بیـش از باقـی توجـه را بـه خـود جلب 
که با  صنعت سـاختمان از این شـرایط احسـاس خطر نخواهند داشـت؛ چرا
ورود برند هـا و شـرکت های سـاختمانی بـه بـورس ایـن امـکان وجـود دارد تـا 
ضمـن بهره منـدی از شـرایط مثبـت در دوره رونـق و فـروش بهتـر، از مزایـای 
حضور در بورس و فروش سهام نیز استفاده ببرند. البته ورود به بازار بورس 
شـرایط جدیـدی را بـه شـرکت ها و کمپانی هـای صنعـت سـاختمان تحمیل 
گزارش هـای الزم را به سـازمان  کـرد تـا از جزئیـات فعالیت های خـود  خواهـد 
کننـد. آغـاز ورود تمـام بخش هـای صنعت سـاختمان و به ویژه  بـورس اعـالم 
گروه های ساخت و سـازی و سـازندگان مسـکن به بورس این امکان را فراهم 
می کنـد تـا پتانسـیل های مثبـت در هـر دو بـازار مسـکن و بـوس شـامل حـال 

ایـن بخش ها شـود.

ساخت و ساز، همچنان مطمئن
کلـی در ایـن نظرسـنجی فنـی نشـان می دهـد که نـگاه عمومی بر بـازار  براینـد 
ک و مستغالت همچنان مثبت و بازار مسکن در مقام جایگاهی معتمد  امال
در میان عامه مردم اسـتنباط می شـود. طبق آمار موجود حدود ۶2 درصد 
از جامعه، سرمایه گذاری در بازار مسکن را مکانی قابل اعتماد می شناسند. 
ایـن آمـار امیدوارکننـده بایـد چـراغ راهی برای سیاسـتگذاران کالن در عرصه 
صنعت سـاختمان باشـد تا بـه راهکار هایی بنیادیـن و مقرون به صرفه برای 

بهبود شـرایط بزرگ ترین صنعت کشور بیاندیشند.
رکـود  و  نابه سـامان  اوضـاع  می دهـد  نشـان  کـه  اسـت  اثباتـی  آمـار  ایـن   
طوالنی مدت در صنعت ساختمان صرفًا معلول محدودیت های صنعتی و 
کشـور نیسـت و با حمایت حقیقی دولت از بخش مسـکن  مصائب تولید در 
و اراده تأمیـن مسـکن بـرای آحـاد مـردم، بـه سـوی اهـداف متعـددی نیـل 

خواهـد شـد.

دوان 
کرده و  کار  گفتنی است شرکت دوان ایرانیان از سال 138۶ در تهران آغاز به 
طـی یـک دهـه فعالیـت خود در حوزه مهندسـی بازاریابی و فـروش در بخش 
ک و مسـتغالت، مشـاوره و مدیریـت بیـش از 30 هـزار میلیـارد تومـان از  امـال
برتریـن و بزرگتریـن پروژه هـای مسـکونی ، اداری، تجـاری و تفریحی در کشـور 

را  بر عهده داشـته اسـت.
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