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بازار مسکن ،اندکی از رکود خارج شده اما هنوز با رونق مطلوب فاصله دارد

امسالدربازارخریدمسکنچهگذشت؟

آخرینگزارشهایبانکمرکزیازوضعیتبازارمسکن،مربوط
بهتحوالتدهماههامسالمیشود.تحوالتیکهنشانمیدهداین
بازار ،اندکی از رکود خارج شــده است و البته کارشناسان معتقدند
ایــن بازار ،هنــوز با رونق مطلــوب فاصلــه دارد .در ده ماهه منتهی
به دی ماه امســال 134،هزار و 200واحد مســکونی معامله شد که
نســبت به ســال قبل 7/9،درصد افزایش داشته است .تنها در دی
ماه امســال 16،هزار و 700واحد مســکونی معامله شده که نسبت
به آذر ماه 41/6،درصد و نســبت به ســال گذشته 3/2،درصد رشد
داشته اســت .قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی
نیز نســبت به آذرماه 1/ 4،درصد و نســبت به دی ماه سال گذشته،
 9/9درصد رشد داشته است.
با این حال ،بیتاهلل ســتاریان ،کارشــناس بازار مسکن ،معتقد است
تحرکاتایجادشــدهدربازارمسکن،منجربهتحولیچشمگیرنشده

عملکرد معامالت انجام شده در شــهر تهران در ده ماهه نخست سال های (95-1393منبع:بانک مرکزی)

تعداد معامالت(واحد مسکونی)
متوسط قیمت هر متر مربع(هزار ریال)

ده ماهه منتهی به دی ماه
1394
1393
124315
141577
41494
41755

1395
134176
46342

درصد تغییر
1395
1394
7.9
-12.2
5.2
-0.6

بازاراجارهسالراچگونهپشتسرگذاشت؟

سعیدطباطبایی،مشاورامالکیکهدرمحدودهشرقتهرانفعالیت
میکند ،درباره وضعیت بــازار اجاره به روزنامه ایران میگوید« :بازار
اجــاره را هم حتی خراب کردند .همه مملکت را کشــور میچرخاند،
همــه صنایع به نحوی به مســکن ربــط دارند اما وقتی ســود بانک در
ایران باالســت ،طــرف میگوید چــرا ملک بســازم؟ ترجیح میدهد
صــد میلیــون دربانــک بگذارد بــدون ریســک پــول بگیــرد .االن هم
درســت استکهســودبه 18درصدرســیده ،اما درشرایط فعلیبازار
،همیــنرقمهــممیارزد ».اوبــاهمینلحنبــازاری ادامهمیدهد:
«االن در ایــن شــرایط ،رهن برای مالــکان صرف ندارد .قبالً پولشــان
را میگذاشــتند بانک ســود میگرفتند ،االن میخواهند اجاره بیشتر
بگیرند .همه دنبال رهن کامل هســتند و صاحبخانههــا دنبال اجاره
هســتند ،برای همین ،بازار خراب شــده و بهم ریخته است ».گزارش
بانک مرکزی از تحوالت  10ماهه نخست بازار مسکن ،نشان میدهد
شاخص کرایه مسکن اجارهای در شهر تهران نسبت به سال گذشته،
11/1درصدرشدداشتهاست.درکلمناطقشهریکشورنیزاجارهباال
رفته و 9/4درصد نســبت به ســال پیش ،بیشتر شــده است .بر اساس
گزارشبانکمرکزی،ماهیتقراردادهایاجارهمسکنکهغالباًیک
ســالهتنظیممیگردندونیزاثرپذیریشاخصاجارهبهایمسکناز
سیاســتهای کنترل و مهار تورم ،ســبب تغییر متناســب اجاره بها با
تحوالت نرخ تورم در کشور شده است.
اما بررســیها نشان میدهد اوراق تســهیالت مسکن نیز به تحرکات
ایــنبــازارکمککردهاســت.اوراقتســهیالتمســکنتوســطبانک
مسکن منتشر میشود .این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران
راداردوارزشاســمیهــربرگپنجمیلیونریالاســت.مدتاعتبار
این اوراق حداکثر تا دو دوره شــش ماهه قابل تمدید است .زوجهای
تهرانیباخرید۲۰۰برگازاوراقتسهیالتمسکنمیتوانندتاسقف
 ۱۰۰میلیون تومان وام دریافت کنند که به این مبلغ  ۱۰میلیون تومان
وام جعاله تعلق میگیرد ،با این حســاب بــرای دریافت ۱۰۰میلیون
تومــان وام با قیمت هر برگ تقریباً ۷۷هزار تومان ،زوجهای تهرانی
بایــد  ۱۵میلیــون و  ۴۰۰هزار تومــان اوراق بخرند .تنها طی ســه هفته
از بهمن مــاه ،نزدیک به  120هــزار نفر در فرابورس اوراق تســهیالت
مســکن خریداری کردهاند .امــا به طور کلی ،بر اســاس گزارش بانک
مرکــزی از بــازار مســکن ،بهبــود حجــم معامــات بــازار مســکن در
ســالجاری در چارچوب اقدامات متعدد و گشایشهای مالی نظام
بانکی جهت کمک به رونق بخش مســکن قابل ارزیابی است .بویژه
با شــروع اعطای تســهیالت از محل صندوق پسانداز مسکن از اول
خردادماه سالجاری همراه با نرخ سود پایین این تسهیالت ،شرایط
مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولیها در شرایط
کنونیفراهمشدهاست.
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ریحانــهیاســینی«/االن بــازار واقعاًخــراب اســت .مراجعهکننده
همیشــه هســت ،مشــتری نیســت .طــرف رفته بــرای خانــهاش نان
بگیــرد،ســریهــمبهبنــگاهمامیزنــدومیپرســداالنخانــهمتری
چند شــده اســت؟ میدانیم همه اینهــا منتظرند قیمت بــاال برود تا
خیالشــان راحت باشــد ارزش خانههایشــان بیشــتر شــده .خریدار
واقعــی ،واقعاًوجود ندارد ».ســعید طباطبایی ،یکــی از بنگاه دارانی
کهدرشــرقتهرانفعالیتمیکند،چنینازبازارمســکنگالیهدارد.
البتــه او دلیل این وضعیت را کســادی بــازار دالالن میداند و با بیانی
صریــح میگوید«:چندان هم نمیشــود گفت اوضاع خراب اســت.
بــازار را دالالن میچرخاننــد ،مصرفکننــده همیشــه هســت .مــن
خــودم دالل بودم ،ما باید بازار را میچرخاندیم .بازار قدیم مســکن
بــرایایــنخوببودکهیکواحــدبین 5نفرخریدوفروشمیشــد.
هر کســی میخرید و در داخل واحد هزینه میکرد و به مصرفکننده
میفروخت .تازه ،کلی هم پشــت ســرمان دعا میکردند ».به اعتقاد
این فعال بازار مســکن ،حاال شــرایط به خاطر پایین آمدن نرخ ســود
بانکی تغییر کرده و بازار مســکن دیگر برای داللی سود ندارد .شرایط
در بــازار اجاره هم تغییر کرده و حاال ســود ،در ســاختن امالک لوکس
و نجومی اســت« :االن بازار ،بازار لوکس خریدن شــده اســت .کسانی
که لوکس میســازند ،خوب هم میفروشند .طبقه متوسط که تکانی
نمیخورد و انگار همیشــه در رکود باقی خواهد ماند ،اما اوضاع برای
طبقه باال خوب اســت .مصرفکننده خیلی زیاد اســت و بازارش هم
پر رونق است».

توگو
اســت.ســتاریاندرگف 
آخرین
بــا روزنامه «ایــران» توضیح
گزارشهای
میدهد«:ســال پیــش بــه
بانک مرکزی از
خاطر برجــام روزنــه امیدی
مسکن،
وضعیتبازار
شکلگرفتوعدهایمعتقد
مربوطبهتحوالت
بودنــد وضعیــت بــازار بهتر
ده ماهه امسال
میشــود امــا جــاری شــدن
اثــرات اجــرای برجــام در
میشود.تحوالتیکه
اقتصــاد،زمــانزیــادیبردو
نشان میدهد این بازار،
این اتفاق نیفتــاد .ما امیدوار
اندکی از رکود خارج
بودیــم در  6ماهــه دوم
شده است .در ده ماهه
امسال،تحوالتجدیایجاد
منتهی به دی ماه
شود.اماچنیننشد».
امسال 134،هزار
ســتاریان در مــورد افزایــش
و 200واحد مسکونی
میزان معامالت و قیمتها
نیــز میگوید«:ایــن افزایش
معاملهشد
درصــد بســیار کمی داشــته
که نسبت به سال قبل،
اســت .به هر حــال تحرکات
 7/9درصد افزایش
مثبتــی صــورت گرفتــه ،امــا
داشتهاست
آنقدر نبوده که بگوییم رونق
ایجادشدهاست».
بررســی بیشــترین قیمــت
ومتــراژواحدهــایمعاملهشــدهنیزنشــانمیدهدطبقهمتوســط،
بیشتریننقشرادرمعاملهامالکداشتهاست.واحدهایمسکونی
دردامنهقیمتی35تا30میلیونریالبهازایهرمترمربعبناباسهم
 12/8درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود

اختصــاص داده و دامنههــای قیمتی 25تا 30میلیون ریال با ســهم
 12درصــد و  35تا  40میلیون ریال با ســهم  10/7درصــد در رتبههای
بعدیقرارگرفتهاند.
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