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اختالف میانگین قیمت مسکن شهر 

مسکن
تهران در شهریور نسبت به ماه قبل 
بــه 1.1درصد رســیده و همزمان 
تعداد معامالت این بازار 22.9نســبت به مردادماه 

کاهش یافته است.
به گزارش همشــهری، تازه ترین اطالعات منتشر 
شده از اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک 
مرکزی در مورد تحوالت بازار معامالت مسکن شهر 
تهران در شهریورماه نشان می دهد این بازار همچنان 
با رکود تورمی مواجه است و در شرایطی که تعداد 
معامالت رو به افول بوده، باز هم در این ماه میانگین 
قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران، 
رشــد 1.1درصدی را تجربه کرده و به 43میلیون و 

217هزار تومان رسیده است.

استمرار رکود تورمی
شــرایط فعلی اقتصاد ایران که به خصوص با ابهام 
در نتیجه مذاکرات احیای برجام، به عدم قطعیت و 
بالتکلیفی فعالیت های اقتصــادی دامن زده، اغلب 
بازارها را با کســادی و رکود مواجه کرده و در بازار 
مسکن نیز همین وضعیت حکمفرما شده اما در بازار 
مسکن باوجود کســادی معامالت، روند رو به رشد 
قیمت ها با استمرار مواجه است و حتی کاهش تعداد 
معامالت نیز نتوانسته از باال رفتن قیمت ها جلوگیری 
کند. طبق اطالعــات بانک مرکزی، در شــهریور 
1401، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده 
در بنگاه های ملکی شهر تهران به 6هزار و 33واحد 
رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل 22.9درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.5درصد کاهش 

نشان می دهد.
این کاهش معامالت در حالی تجربه شده که تقاضاي 
مصرفی مسکن عماًل به دلیل کاهش شدید قدرت 
خرید و نبــود ابزارهای تأمین مالــی، از بازار حذف 
شده و همین تعداد محدود معامالت نیز با تقاضای 
ســرمایه گذاری و معامالت مالکان برای تبدیل به 

احسن واحدهای مسکونی به ثبت می رسد.
 به گزارش همشــهری، پیامد اصلی استمرار رکود 
تورمی در بازار مسکن این است که دوره زمانی بازیابی 
قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن طوالنی تر 
می شود و به همین تناسب، دوره رفع رکود معامالتی 
این بازار نیــز به درازا خواهد کشــید. در مردادماه، 
میانگین قیمت مسکن تهران براساس فرمول بانک 
مرکزی 42.7میلیون تومان بــود و میانگین ارزش 
معامالتی یک آپارتمــان 75متری مطابق با الگوی 
مصرف به 3.2میلیارد تومان می رسد. این در حالی 
است که در شــهریورماه و با افزایش 1.1درصدی 
میانگین قیمت مســکن تهــران، ارزش این واحد 
مســکونی 75متری معــادل 35.2میلیون تومان 
افزایش پیدا کرده اســت. در این شــرایط، اگر یک 
متقاضی مصرفی بخواهد با پس انداز بخش از درآمد 
ساالنه خود مقدمات خرید خانه را فراهم کند، باید 

چندین ماه برای تأمین همین 35.2میلیون تومان 
افزایش شهریورماه پس انداز کند و عماًل دوره انتظار 

او برای خرید مسکن به تعویق افتاده است.

عوارض سکته تولید مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شهر تهران در شهریورماه 1401به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن است که از مجموع 6هزار و 33واحد 
مسکونی معامله شده در این ماه، فقط 28.4درصد به 
واحدهای نوساز و تا 5سال ساخت اختصاص داشته 
و در عوض، واحدهای با عمر باالتــر جایگزین این 
واحدها شده اند. این در حالی است که در ابتدای دهه 
90و بعد از سپری شدن دوره طالیی تولید مسکن در 
اقتصاد ایران، سهم واحدهای نوساز و تا 5سال ساخت 
از معامالت ماهانه مســکن تهران به مرز 60درصد 
رسیده بود و عماًل بخش عمده معامالت مسکن به 
واحدهای تازه عرضه شده به بازار اختصاص داشت. در 
ادامه، با تداوم روند رو به افول تولید مسکن که کاهش 
قدرت خرید تقاضای مصرفی، رشد هزینه تولید و فرار 
سرمایه از خواب سنگین سرمایه در حوزه مسکن آن 
را تشدید کرد، کار به جایی رسید که سهم واحدهای 
با عمر کمتر از 5سال در طول یک دهه از نصف هم 
کمتر شده اســت. متأسفانه، در شــرایط فعلی نیز 
آمارهای رسمی از ضعیف تر شدن نبض تولید مسکن 
حکایت دارند؛ به گونه ای که تازه ترین گزارش مرکز 

آمار ایران از وضعیت صدور پروانه های ساختمان در 
مناطق شهری کشور نشان می دهد: تعداد واحدهای 
مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادره در بهار 
1401نسبت به فصل زمستان در کل مناطق شهری 
21.8درصد و در شهر تهران 48.4درصد کاهش پیدا 
کرده است. در شرایط فعلی، این امید وجود دارد که 
با اجرای درســت قانون جهش تولید مسکن و روی 
ریل افتادن نهضت خانه سازی، ضمن جبران کسری 
مسکن سال های قبل، شرایطی برای احیای بخش 
تولید مسکن تهران نیز مهیا شود اما تحقق این مهم 
به شدت نیازمند ثبات اقتصاد کالن و بهبود درآمد 

خانوارهاست.

شاخص های آماری معامالت مسکن تهران
بررســی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده شهر تهران در شــهریور امسال نشان 
می دهد در این ماه به لحاظ مساحت، 54.4درصد از 
کل معامالت به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای 
کمتر از 80مترمربع و متناســب بــا الگوی مصرف 
اختصاص داشته است و در این میان بیشترین سهم 
مربوط به 50تا 60مترمربع بوده که 14.8درصد از 
کل معامالت را تشکیل می دهد. همچنین بررسی 
معامالت مسکن تهران در این ماه از منظر قیمت هر 
مترمربع حاکی از این است که 55.9درصد واحدهای 
مســکونی با قیمتی کمتر از متوســط قیمت شهر 

انجام شــده و در این میان رایج ترین دامنه قیمتی، 
30تا 35میلیون تومان بــرای هر مترمربع بوده که 
11.8درصد کل معامالت به آن اختصاص داشــته 
اســت. از نگاهی دیگر، ســنجش معامالت مسکن 
تهران در الگوی معامالت 3میلیارد تومانی نشــان 
می دهد در مجموع، 49.4درصد از کل معامالت در 
دامنه قیمتی 3میلیارد تومان و کمتر انجام شده و در 
این میان 13.9درصد از کل معامالت به واحدهای 
با ارزش یک تا 1.5میلیارد تومــان اختصاص پیدا 

کرده است.

کاهش شیب تورم اجاره در پایان تابستان
از دیگر نکات اعالم شــده در گزارش مسکن بانک 
مرکزی، کاهش حدود 10واحد درصدی تورم بازار 
اجاره در تهران و کاهش حدود 3درصدی آن در کل 
مناطق شهری در مقایســه با ماه های قبل بوده که 
دلیل آن اتمام فصل نقل وانتقال مســتأجران است. 
طبق اعالم بانک مرکزی، در شــهریورماه، شاخص 
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 40.9درصد و در 
کل مناطق شهری 46.8درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل رشد کرده است. براساس این گزارش، رشد 
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهریورماه در شهر 
تهران 4.6درصد و در کل مناطق شهری 4.7درصد 
بوده که انتظار می رود در ماه های آتی از شــیب آن 

کاسته شود.

رکود و کسادی مسکن در پایان تابستان
اطالعات بانک مرکزی از تداوم کسادی معامالت مسکن تهران و فروکش کردن تب تورمی این بازار در آخرین ماه از فصل تابستان حکایت دارد

تورم بازار امالک تهران به 1.1درصد رسید
آمار بانک مرکزی نشان می دهد

 گیالنی ها؛ خوش حساب ترین 
در بازار چک

در مردادماه امسال گیالنی ها، ایالمی ها و خوزستانی ها به ترتیب 
خوش حساب ترین شــهروندان ایران در بازار چک بوده اند، این 
در حالی است که بیشترین نســبت تعداد چک های برگشتی 
به استان های لرســتان، کردســتان و چهار محال و بختیاری 

اختصاص داشته است.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی اعالم کرد: در مرداد امسال 
بیش از 642هزار فقره چک بــه ارزش 395هزار میلیارد ریال 
برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.5درصد و از 
نظر مبلغ 14.5درصد بیشتر شده است. این گزارش می افزاید: 
بیشترین نسبت تعداد چک های برگشــتی در مرداد به استان 
لرستان )12.5درصد(، کردستان )12.2درصد( و چهار محال 
و بختیاری 11.8درصــد اختصاص داشــته و کمترین تعداد 
چک های برگشت خورده هم در استان گیالن با 6.3درصد، ایالم 

7.7درصد و خوزستان 7.9درصد ثبت شده است.
از نظر مبلغ هم بیشــترین چک های برگشتی به استان بوشهر 
با 27.7درصد، خراســان جنوبی با 21.7درصد و سیســتان و 
بلوچستان با 20.1درصد اختصاص یافته و استان های گیالن 
با 8.7درصد، البرز با 9.2درصد و خراسان شمالی با 9.4درصد 
به ترتیب کمترین نســبت چک های برگشتی را از حیث ارزش 

ریالی ثبت کرده اند.
به گفته بانک مرکــزی در پنجمین ماه از ســال جاری بیش از 
6.4میلیون فقره چک به ارزش 3074هزار میلیارد ریال وصول 
شده که نسبت به تیرماه از نظر تعداد 12.3درصد و از نظر ارزش 
3.3درصد رشد داشــته و از کل تعداد چک های مبادله شده، 

90.9درصد و از نظر مبلغ 88.6درصد پاس شده است.

 20استان دارای کمترین نسبت تعداد و مبلغ چک های برگشتی 
در مرداد 1401)درصد(

مبلغاستانتعداداستان

8.7گیالن6.3گیالن

9.2البرز7.7ایالم

9.4خراسان شمالی7.9خوزستان

9.7تهران8.0کرمانشاه

11.2قزوین8.0گلستان

11.7زنجان8.1البرز

12.2خراسان رضوی8.4تهران

12.2هرمزگان8.7قزوین

12.5فارس8.7مازندران

12.7گلستان8.8سمنان

12.8اصفهان8.9خراسان رضوی

12.9خوزستان9.1فارس

13.1مازندران9.2قم

13.2مرکزی9.2یزد

13.4آذربایجان شرقی9.6هرمزگان

13.5سمنان9.7بوشهر

13.6همدان9.7مرکزی

14.4کرمانشاه9.8اصفهان

15.3کرمان9.8خراسان جنوبی

15.5قم10.1کرمان

صادرات نفت بدون توقف
جواد اوجی، وزیر نفت با بیان اینکه فروش و 
صادرات نفت خام، میعانات و فرآورده های 
نفتی بدون وقفه در حال انجام است، اعالم 
کرد: هم اکنون صــادرات بدون هیچ گونه 
مشــکلی جریان دارد. او با بیان اینکه خوشبختانه با شناسایی 
بازارهای تازه و فرایندهای جدید صادراتی توانسته ایم صادرات 
نفت خام و میعانات گازی را نســبت به چند سال اخیر متحول 
کنیم، تأکید کرد: هم اکنون هیچ گونه توقفی در صادرات نفت 
خام ایجاد نشــده است و کشــورهای غربی به خصوص ایاالت 

متحده آمریکا بارها بر صحت این موضوع اعتراف کرده اند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه تحریم های کشورهای غربی تا به امروز 
هیچ گونه تأثیری بر صادرات نفت ایران نداشته است، گفت: با 
راهکارهای جدیدی که همکاران بنده در امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران ارائه کرده اند، توانسته ایم بازارهای خوب و جذابی 
را برای نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروشیمی ایران به دست بیاوریم. این خبر خوب و امیدوار کننده 
ســکاندار وزارت نفت مشــروط به وصول به موقع مطالبات از 
کشــورهای خریدار طالی ســیاه ایران و البته افزایش میزان 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی می تواند قابل تامل باشد. البته 
نباید فراموش کرد دلیل اصلی افزایش درآمدهای نفتی ایران در 
یک سال اخیر ناشی از افزایش قیمت های جهانی است یعنی به 
هر میزان که درآمد ارزی مان با فروش نفت بیشتر باشد، با آن باید 

کاالهای مورد نیاز را با قیمت باالتری بخریم.

7میلیارد دالر خرج شده
  خبر: آزادی زندانیــان ایرانــی - آمریکایی و 
آزادســازی 7میلیارد دالر منابع ارزی مسدود شده 
ایران در کره جنوبی در صدر اخبار خبرگزاری ها قرار 
گرفت. این رویداد به دنبال مذاکرات فشرده ای که 
طی هفته های اخیر با وســاطت یکی از کشورهای 
منطقه رخ داد و طبق اعالم خبرگزاری ها قرار است، 
بیش از 7 میلیــارد دالر از دارایی هــای ایران که از 
سال 2018 به خاطر تحریم های آمریکا در 2 بانک 

کره ای بلوکه شده اند، آزاد شود.
  نقد: در ســال های اخیر چندین بار خبرهایی 
مبنی بر آزادسازی دالرهای بلوکه شده ایران منتشر 
شده، البته خبر جدید نشان می دهد خبرهای قبلی 
درســت نبوده و حاال این امیدواری وجود دارد که 
بیش از 7میلیارد دالر از پول های ایران نزد بانک های 
کره ای آزاد شود. نکته مهم این است که دولت قبال 
این دالرها را خرج کرده و ریال آن را از بانک مرکزی 
دریافت کرده و اگر 7میلیارد دالر آزاد شــود، این 
منابع در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و دولت 
نمی تواند دوباره از آن برای جبران کسری بودجه اش 
استفاده کند. مسئله دیگر این است که دالرها با چه 
کیفیتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده می شود و 

این بانک با این دالرها چه خواهد کرد؟

چهره روز

نقد  خبر

گزارش


