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مشوق های خرید و سرمایه گذاری بخش مسکن در گفت وگوی «ایران» با کارشناسان

لزوم بازارسازی منابع برداشتی خسارت
سیل از صندوق توسعه ملی

بسته رونق گره رکود مسکن را باز می کند؟

گــروه اقتصاد /فروردین ســال گذشــته
میانگین قیمت مسکن 5.5میلیون تومان
بود اما این نرخ در اســفندماه به  11میلیون
تومــان افزایــش یافت به عبارتی متوســط
قیمــت مســکن در یــک ســال  97درصــد
رشــد دارد که کاهش قــدرت خرید مردم و
کاهش رغبت به سرمایهگذاری و بازگشت
رکــود در این بخش را رقم زده اســت حال
مدیرعامــل بانک مســکن از تهیه «بســته
رونــقزا» بــرای مســکن خبــر داده اســت.
توگــو بــا «ایــران»
امــا کارشناســان در گف 
میگویند قیمت مسکن آنقدر باال رفته که
افزایــش وام خریــد یا ســاخت در این بازار
جوابگــو نخواهــد بود و چاره رونق مســکن
تغییر سیاستگذاریها در این بخش است.

ëëادامهصعودقیمتتاروزهایآخر

مســکن در ســال  97رشــدی قیمتــی
بــدون وقفــه داشــت و این رشــد قیمتی از
 5.5میلیــون تومــان در فروردین به بیش
از  11میلیــون تومــان در روزهای آخر ســال
رســید .آخریــن گــزارش رســمی از بــازار
مسکن نشان میدهد در اسفند  ۹۷قیمت

مســکن نســبت بــه مــاه پیــش از آن و ماه
مشابه سال قبل( )۹۶به ترتیب  ۹.۳درصد
و  ۹۵.۵درصد افزایش یافته و رشد قیمت
از ابتدای سال  97تا انتهای سال  97درصد
است .بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی
از بازار مسکن در اسفند ماه امسال متوسط
قیمــت هر مترمربــع آپارتمان بــا افزایش
 9.3درصــدی نســبت بــه مــاه پیــش از
آن یعنــی بهمــن بــه  11میلیــون و 9هــزار
تومــان رســیده اســت .در بهمن ماه ســال
گذشته متوســط قیمت هر مترمربع واحد
مســکونی  10میلیون و  66هزار تومان بود.
همچنین در اسفندماه سال گذشته  11هزار
و  83فقره قرارداد مســکن ثبت شد که در
مقایســه بــا مــاه پیــش از آن  36.8درصد
افزایش یافته است .کارشناسان معتقدند
افزایش حدود  10درصدی قیمت مسکن
در اســفندماه بهدلیل رشــد تقاضــا در این
ماه اســت و دلیل آن نــه افزایش تقاضای
مصرفــی و خرید ملک توســط متقاضیان
واقعــی کــه بهدلیــل تــاش بــرای حفــظ
ارزش ســرمایه یا همان نگاه ســرمایهای و

ســوداگرانه در بازار مسکن اســت .در واقع
رشــد نزدیک به دو برابری قیمت مســکن
در یک سال که همزمان با افزایش قیمت
در بازارهــای دیگــر و کاهــش تــوان مالــی
مــردم بــود متقاضیــان مصــرف را از بازار
خــارج کرد و ســوداگری به خریــد به قصد
کسب سود و افزایش سرمایه انگیزه اصلی
بیشتر معامالت در این بازار بود.

ëëبستهایبرایرونق

جهش قیمت مســکن خطر بازگشــت
رکــود در فاصله زمانی انــدک با رونق را در
پی داشت .ابوالقاسم رحیمی ،مدیرعامل
بانک مســکن اکنــون از تهیه بســته رونقزا
برای بخش مسکن خبر داده است .بهگفته
انارکی «این بسته در چند روز آینده نهایی
میشــود و برای تصویب و عملیاتی شدن
ک مرکزی خواهد شد».
تحویل دولت و بان 
مدیر عامل بانکمســکن این بســته را
شــامل دو حوزه سیاســتگذاری و عملیاتی
دانســت که قرار اســت «از طــرق مختلف
نســبت به خــارج کــردن بخش مســکن از
رکود اقدامات الزم را انجام دهد ».بهگفته

افزایش تسهیالت نقشی در افزایش قدرت خرید ندارد

برنامه افزایش تســهیالت مســکن با
2محدودیت روبهرو است .نخست اینکه
یادداشت منابــع بانک مرکــزی و بانکهــا بهخاطر
مشــکالت اقتصــادی تحریمهــا امــکان
افزایش تســهیالت را ندارد از طرف دیگر
ســیل با تحمیل بیــش از  15هزار میلیارد
تومــان خســارت که عدد تــکان دهندهای
مهدی سلطان محمدی اســت مشــکالت جدیدی بــرای افزایش
کارشناس ارشد بازار
مسکن منابع بانکها ایجاد میکند و بعید است
دولــت بتواند بــا تکیه بــر منابــع بانکی و
منابــع آزاد توســعه بخش مســکن را رقم بزنــد .محدودیت دوم
در خصــوص افزایــش تســهیالت این اســت که مردم تــوان مالی
بازپرداخت اقســاط را ندارند .هر چقدر تسهیالت خرید یا ساخت
مسکنافزایشیابداقساطآننیززیادمیشودکهباتوجهبهکاهش
ارزش پــول ملــی و کاهــش ارزش دارایــی و درآمدهــا بازپرداخت
اقســاط بیشــتر تقریباً برای متقاضیان واقعی امکانپذیر نیســت.
بنابراین دســت سیاســتگذار تا حــدودی برای افزایش تســهیالت
بســته اســت .راهکار منطقی کاهش نرخ بهره است اما با توجه به

افزایــش نرخ تورم کاهش نرخ بهــره موجب فرارمنابع از بانکها
میشود .در واقع راهکارها در شرایط اقتصادی کشور محدود شده
اســت .حتی میتوان گفت دولت با پوشش بخشــی از نرخ بهره و
پرداخت یارانه اقساط فشار بار مالی اقساط را بر متقاضیان کاهش
دهد اما با توجه به مشکالت فروش نفت ،کاهش تولید و ...دولت
تــوان اختصاص یارانه به تســهیالت را نــدارد .بنابراین وعدههای
افزایش توان مالی متقاضیان تا حدودی بدون پشــتوانه اســت .از
طرف دیگر مردم انتظار دارند دولت با دخالت در بازار یا افزایش
تــوان مالی متقاضیان از افزایش قیمتهــا و کاهش قدرت خرید
مردم جلوگیری کند اما تأکید میکنم نقش دولت در بازار مسکن
با دخالت مســتقیم ایفا نمیشــود چون  95درصد سمت و سوی
مسکنتوسطسرمایهگذارانبخشخصوصیومتقاضیانتعیین
میشود .نقش سیاســتگذار در بخش مسکن عادی کردن شرایط
اقتصادی و بهبود اقتصاد کشــور اســت تا افزایش ســرمایهگذاری
در بخش مســکن رقم خورده شــود .علیرغــم اینکه قیمتها در
بازار مسکن افزایش یافته اما سرمایهگذاری در این بخش رشدی
نداشــته چون موانع و مشــکالت زیادی بر اقتصاد حاکم است که
معادالت را در بازار مسکن تحت تأثیر قرار داده است.

انارکی با توجه به اینکه امســال سال رونق
تولیــد اســت »،مســکن از پتانســیل باالیی
در شــرایط فعلــی بــرای کمــک بــه رشــد
اقتصادی و اشــتغالزایی برخوردار است».
تحرک بخشــی به ســاخت و ســاز مســکن
متناســب بــا الگــوی مصــرف و همچنین
کمک بیشتر به قدرت خرید خانهاولیها و
حمایت مالی و اعتبــاری از این گروه برای
تأمین مسکن مناسب اهداف اصلی است
کــه انارکی بــرای تدوین بســته حمایتی در
بخش مسکن به آنها اشاره کرده است.
رحیمیانارکی دربــاره چارچوب کلی
فعالیــت بانــک مســکن در ســال جدیــد
نیز گفــت :بانک مســکن در ســال  ۹۸دو
مســیر تأمیــن مالــی را پیــش روی خــود
تعریــف کــرده اســت .مســیر اول ،تأمین
مالی مناســب بخش مســکن است که در
این مســیر اولویت با عرضه مسکن است
امــا در کنــار آن ،خانهاولیها نیز بهعنوان
گروه اولویــتدار در ســمت تقاضا ،مورد
حمایــت بانــک قــرار خواهنــد گرفــت.
مســیر دوم تأمیــن مالــی نیــز پرداخــت

ëëاحتمــال تمدید نشــدن توافــق اوپک
پالس جدی شد

ëëاحتمالکاهشتقاضایجهانینفت

امــا در همیــن حــال آژانــس بینالمللــی
انــرژی در جدیدتریــن گــزارش ماهانــه خــود
از احتمــال کاهــش میــزان تقاضــای نفت در
بازارهــای جهانی نفت خبر داد .این ســازمان
در گزارش ماه آوریل (فروردین -اردیبهشت)
پیشبینــی کــرد میــزان تقاضــای جهانــی در
پی افت شــدید میزان تولید نفت عربســتان و
ونزوئــا کاهــش مییابد.بنابــر پیشبینی این
ســازمان ،نرخ رشــد مصرف جهانــی نفت در

متوسط قیمت(تومان)

5.584.000

11.000.000

97

تعداد معامالت(واحد)

4.562

11.083

36

تسهیالت به خسارتدیدگان در حوادث
غیرمترقبه در شــهرها و روستاهای کشور
طبــق تصمیمات بموقع دولــت و بانک
مرکــزی خواهــد بــود .امــا کارشناســان و
فعــاالن اقتصــاد بــا اســتناد بــه شــرایط
کلــی اقتصــادی و مشــکالتی کــه ســیل
بــه همــراه آورده تردیــد دارند کــه منابع

سیاســتگذاران بــرای تأمین مســکن
یادداشت مردم بایــد اقدامــات مؤثــری انجام
دهنــد .بــا توجــه بــه افزایــش قیمت
بیــش از تــوان مالــی مــردم افزایش
تســهیالت خرید یــا افزایــش عرضه
راه حلــی غیر مؤثــر و بیفایــده برای
خانه دار کردن مردم اســت .مشــکل
افشین پروین پور
کارشناس اقتصاد اصلــی مســکن در کشــور ســوداگری
مسکن اســت امــا متولیــان بخــش مســکن
هیچ گاه در سیاستگذاریها به این نکته اشارهای نمیکنند.
تشــکیل ســامانه اطالعاتــی دقیق نخســتین مرحلــه برای
سیاســتگذاری در بخــش مســکن اســت .اطالعــات بخش
مســکن با تکیه به آمارهای  5ســاله اســت که برای پیشبرد
اهــداف ایــن بخش کافی نیســت .بازار مســکن به ســامانه
اطالعاتی دقیقی نیاز دارد تا بر اساس آن سیاستگذار بتواند
برای این بخش برنامهریزی کند .راهکار اساســی و مؤثر در
بخش مســکن خارج کردن مسکن از کاالیی سرمایه ای به
کاالیی مصرفی اســت که با ابزار مالیاتی امکان پذیر است.

نفــت اوپک و اعمال تحریم بر ونزوئال ،میزان
عرضــه جهانــی نفت در مــاه مارس (اســفند
 -97فروردیــن  430 ،)98هــزار بشــکه در روز
کاهشیافت.

ســال  2019تغییر نخواهد کرد و به میزان یک
میلیون و  400هزار بشــکه در روز ثابت خواهد
ماند.این گزارش حاکی اســت میزان تقاضای
جهانی نفت در سال 2018میالدی 99میلیون
و  300هــزار بشــکه در روز بود.ایــن ســازمان
همچنین در خصوص تبعــات افزایش بهای
جهانی نفت هشدار داد .در حال حاضر بهای
نفت خام برنت از مرز  71دالر برای هر بشــکه
عبور کرد .این درحالیست که این رقم در سال
 2018حدود  50دالر بود.در پی کاهش عرضه

فروردین

اسفند

درصد رشد

چاره ای جز تغییر سیاستگذاری نداریم

نفت بر مدار صعود یا سقوط؟
نفت در آخرین هفتــه کاری بازارها برای
نخســتین بــار درســالجاری میــادی وارد
کانــال  71دالر شــد .در پایــان معامــات روز
جمعــه هم بهای شــاخص نفت خام برنت
به بشــکهای  71دالر و  55سنت رسید .علت
اصلی این افزایش هم بروز اختالل در عرضه
نفــت برخــی از کشــورهای عضــو ســازمان
کشــورهای صادرکننده نفــت (اوپک) بود که
محدودیت عرضه نفت در بازارهای جهانی
را بــه همــراه دارد.رویتــرز در ایــن بــاره علت
دیگر رشد قیمتها را اینچنین توصیف کرده
اســت« :کاهش تولید نفــت اوپک و تصمیم
م بر
غیرمعقوالنه امریکا بــرای اعمال تحری 
اعضــای مؤثر این ســازمان از جملــه ایران و
ونزوئال ،شــرایط بروز تشــنج در بــازار جهانی
نفــت را فراهــم آورده و قیمــت طالی ســیاه
را بــه باالتریــن حــد خــود از ماه نوامبر ســال
 2018میــادی (آبــان-آذر) تاکنون رســانده
اســت .انتشــار آمارهای امیدوارکننده درباره
اقتصاد چین نیز ســبب کاهش نگرانیها در
خصوص افــت تقاضای جهانی نفت شــده
است».آمارهانشانمیدهدازآغازسالجدید
میــادی (دی  )97بهــای نفت برنت و وســت
تگزاس اینترمدیت تاکنون بــه ترتیب  40و 30
درصدافزایشداشتهاند.

تغییرات قیمتی و تعداد معامالت مسکن در سال 97

همچنیــن الریــاض بــه نقــل از آژانــس
بینالمللی انرژی اعالم کــرد ،برخی از گمانه
زنیهــا نشــان میدهد کــه به خاطر مســائلی
که در بازار نفت مطرح میشــود ،توافق اوپک
پالس تمدید نخواهد شــد و احتماالً روسیه از
ایــن توافق خــارج خواهد شــد .در حال حاضر
تولیــد نفــت خــام عربســتان ســعودی در دو
سال گذشته به پایینترین سطح خود رسیده
است؛ زیرا دولت پادشاهی عربستان به دنبال
تالش برای افزایش قیمت بوده است اما اآلن
مشــخص نیســت که برنامه جدید این دولت
چه باشد؟نشســت بعدی اوپــک در ماه ژوئن
(خرداد) برگزار خواهد شــد که حدود یک ماه
بعــد از اتمام معافیتهای فعلــی خریداران
نفت خام ایران است .احتمال دارد که امریکا
این معافیتهــا را در ماه مه (اردیبهشــت) با
محدودیتبیشترتمدیدکنداماهرتصمیمی
که گرفته شود بر توافق اوپک پالس اثر خواهد
داشت.

کافی برای رونق بخشــی به بازار مســکن
از طریــق افزایــش تســهیالت خریــد یــا
ســاخت فراهــم شــود .آنهــا معتقدنــد
سیاســتگذاران بخــش مســکن بــرای
جلوگیــری از افزایــش دوبــاره قیمتهــا
باید اقداماتی خارج از افزایش تسهیالت
را در دستور کار خود قرار دهند.

در بازار مسکن بیشترین سرمایهگذاریها برای حفظ ارزش
پول و سرمایه است در حالی که ابزار مالیاتی از این موضوع
جلوگیری میکند .مسکن در بازار دست به دست میشود
تا سرمایه ســرمایهگذاران حفظ شود .وقتی بهخاطر حفظ
ارزش پول تقاضا برای مســکن باال مــیرود قیمت آن هم
بهصــورت غیــر متعــارف افزایــش پیــدا میکنــد .در حال
حاضر بیشــتر از نصف قیمت مســکن حباب و ســوداگری
اســت .حباب مســکن فقط با ابزار مالیاتــی از بین میرود.
ســال  94قرار بود ســامانه اطالعاتی امالک راهاندازی شود
امــا تاکنون این اتفاق نیفتاده چون تالشــی برای راهاندازی
ســامانه نشــده اســت .بر اســاس آمار  2میلیون و  400هزار
مســکن خالی در کشــور وجــود دارد اگر این تعداد مســکن
وارد بازار شــود انقالبی در کاهش قیمــت و ترکیدن حباب
مسکن رخ میدهد اما ورود این تعداد مسکن به بازار فقط
با ابزار مالیاتی امکان پذیر است .وقتی قیمتها روزانه باال
مــیرود افزایش عرضه هم در افزایش قدرت خرید مردم
نقشــی ندارد .قیمت باید عادی و واقعی باشــد تا افزایش
وام هم مؤثر باشد.

عبدالناصــر همتــی ،رئیــس بانــک مرکــزی در یادداشــت
اینســتاگرامی خود برنامه بازارســازی منابع برداشتی تأمین
چهره
خســارت سیل از صندوق توسعه ملی را اعالم کرد و نوشت:
«نیــاز بــه برداشــت از منابــع صنــدوق توســعه ملــی ،بــرای
تأمین بخشــی از خسارتهای ســیل ،اجتناب ناپذیر است و
فــروش این منابع ،موجب عرضه بیشــتر ارز در بازار شــده و
منابــع ریالــی الزم را تأمین میکند .همچنین برای تســهیل
این فرآیند ،بانک مرکزی نقش ثباتســازی در بازار را ادامه
خواهــد داد و منابع حاصل را صــرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا
خواهد کرد.بانک مرکزی در ســالجاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود(پایه پولی)
تأکید دارد .همزمان با کنترل اضافه برداشت بانکها ،افزایش خالص ذخایر ارزی
بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخها ،افزایش فروش ارز توســط صادرکنندگان و...
تحقق خواهد یافت.این شیوه میتواند منابع ریالی الزم جهت کارکرد بهتر اقتصاد
و رونق تولید از ناحیه رشــد پایه پولی را فراهم آورد.در شــرایط حاضر افزایش نرخ
ســود کارکــردی جــز افزایش هزینههــای تولید و فشــار بیشــتر بر ترازنامــه بانکها
را نخواهــد داشــت.قطعاً کمک دولــت در ارائه منظم اوراق در بازار و شــکلگیری
عملیات آن باز نتایج خوبی را در سالجاری به دنبال خواهد داشت».

اروپا همچنان پیگیر کانال مالی تجارت با ایران است

ژاک ورنر ،ســفیر هلند در ایران گفــت :اتحادیه اروپا همچنان
پیگیــر کانــال مالــی تجــارت با ایران اســت تــا از ایــن طریق
بتوانــد ارتباط تجــاری خود را با ایران همانند گذشــته ادامه
بدهــد .بــا وجــود اعمــال تحریمهــای جدیــد علیه ایــران و
خــروج امریکا از برجــام ،اتحادیه اروپا به صورت مشــخص
بــر قرارداد برجام پایبند اســت .او افزود :امیدواریم در زمینه کشــاورزی بتوانیم با
ایران همکاریهای مشــترک داشــته باشیم ،زیرا هلند از لحاظ تولیدات کشاورزی
و مواد غذایی کشور توانمند و با ظرفیتی است/.ایرنا

ایران رتبه نخست صادرات به عراق را کسب کرد

رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه در
سال  97ایران برای نخستین بار رتبه اول صادرات به عراق
را کســب کــرد ،گفــت :بــرای حفظ ایــن جایگاه بایــد از همه
ظرفیتها اســتفاده کنیم زیــرا رقبای ترکیه و چین با فاصله
کمــی پس از کشــورمان قرار دارند .امســال باید صادرات به
عــراق را جدیتــر بگیریم.او با تأکید بــر اهمیت تأمین نقدینگی بــرای واحدهای
تولیــدی گفت :این موضوع امســال جزو اولویتها قرار گرفتــه و رئیس جمهوری
هم دســتورات الزم را درباره آن به بانک مرکزی داده که ســرمایه در گردش الزم
برای حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی تأمین شود/.ایرنا

افزایش صادرات به روسیه تا  5برابر

هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیهگفت:
حجــم کنونی تجــارت ایران و روســیه حــدود  2میلیارد دالر
در ســال اســت که با فراهم شدن زیرســاختهای الزم تا 10
میلیــارد دالر نیــز قابــل ارتقا اســت .با توجه بــه تحریمهای
ظالمانه غرب و شــرایط ویژهای که روسها در واردات مواد
غذایــی و صنایع ســبک به کشورشــان اعمــال کردهاند ،باید
رویکرد جدیدی در توسعه صادرات به این کشور اتخاذ کنیم /.ایرنا

