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ديدگاه

اقتـصـاد
فـردا

شیب مالیم
و کمتر از تورم قیمت مسکن
محمود جهانی
کارشناس مسکن

برخی کارشناس��ان حوزه مس��کن معتقدند که
ممکن است بازار مس��کن تا عید نوروز با جهش
قیمتی روبهرو ش��ده و قیمت خانه افزایش پیدا
کند ،در صورتی که به اعتقاد من با وضع موجود
وقوع چنین جهش��ی به واقعی��ت نزدیک به نظر
نمیرسد.
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در واقع ب��ا اینکه در حال حاضر قیمت مس��کن
با ش��یب مالیم و کمتر از ش��اخص تورم در حال
افزایش اس��ت ،اما حداقل تا زمان تعدیل قیمت
ارز قیمت مسکن تغییر چندانی نمیکند.
از س��وی دیگر در صورتی که قیمت ارز نیز تغییر
پیدا کند قیمت مسکن نیز تا حدودی تغییر پیدا
خواهد کرد که البته این تغییر قیمت نیز تغییری
اس��می خواهد بود ،اما موضوع مهمی که در این
بین بای��د مورد توج��ه قرار گیرد این اس��ت که
تقاضای واقعی مسکن از سوی مصرفکنندگان
چندان تحریک نمیش��ود و چنین احتمالی در

بازار مصرفی مسکن وجود ندارد.
همچنی��ن باید در نظر داش��ت تقاض��ای خرید
واحدهای مسکونی و احتمال افزایش قدرت خرید
مردم تا اندازهای نیست که بتوان احتمال داد که
بازار مسکن با رشد قیمتی و رونق روبهرو شود.
شاید یکی از اصلی ترین دالیل برای نبود احتمال
بازگشت رونق به بازار مسکن ،افزایش قیمت و باال
رفتن تعداد معامالت آن باشد که حتی تسهیالت
بانکی ک��ه برای بهب��ود وضعیت ق��درت خرید
خریداران مصرفی در نظر گرفته ش��ده است هم
نمیتوان نیاز متقاضیان خرید مسکن را برآورده
کن��د و به همین خاطر م��ردم نمیتوانند از پس
هزینههای مربوط به خرید خانه برآیند.
از آنجای��ی که می��زان تس��هیالت کمک خرید
مس��کن به متقاضیان مس��کن ه��م از نظر مبلغ
نمیتواند پاسخگوی نیاز خریداران مسکن باشد
و هم با توجه به اینکه نرخ سود بسیار باالیی دارد

نمیتواند مورد استفاده درصد زیادی از خریداران
و متقاضیان خرید مسکن باشد ،به همین خاطر
در صورتی که ب��ازار تقاضا تحریک نش��ود بازار
مس��کن نیز توانای��ی تحریک نخواهد داش��ت و
در نهایت نمیتواند جه��ش قیمتی چندانی نیز
داشته باشد.
عدم وق��وع جهش قیمت��ی در بازار مس��کن به
این معنی اس��ت که قیمت خانه در تهران گران
نخواهد شد.
از س��وی دیگر باید این موضوع را نیز مورد توجه
قرارداد ک��ه برای ایجاد تحرک در بازار مس��کن
نی��ازی ب��ه افزایش قیم��ت خانه و ب��ه اصطالح
گرانی ان نیس��ت بلک��ه در صورتی ک��ه مردم و
مصرفکنندگان واقعی خانه بتوانند مسکن مورد
نیاز خود را تهیه کنند تحرک الزم برای بازگشت
رونق به بازار در بازار مسکن ایجاد خواهد شد که
البته تا زمانی که نرخ سود وامهای مسکن اینقدر

باال باشد و قشر متوس��ط جامعه نتوانند از عهده
پرداخت آنها بربیایند در نهایت این نوع تسهیالت
نمیتوانند چندان مؤثر باشند.
درحالحاضر نرخ س��ود ،باالی 20درصد است و
باید برای طرف تقاضا این تس��هیالت بلندمدت
باشد ،بخش زیادی از جامعه توان بازپرداخت این
تسهیالت را نخواهند داشت .بنابراین همانطور
که پیشتر نیز اشاره ش��د ،بسیاری از گروههای
درآمدی ما نمیتوانند از این تسهیالت استفاده
کنند .بحث��ی هم ک��ه وج��ود دارد درخصوص
پرداخ��ت مابهالتفاوت اس��ت ک��ه بههیچوجه
امکانپذیر نیست ،چون فشاری زیادی را بر بودجه
عمومی وارد میکند .بهنظر میرسد الزم است در
شرایط کنونی و برای کمک به خروج بازار مسکن
از رکود ،دولت تالش کند تا تس��هیالت مسکن
بهطور مستقیم بدون دوره انتظار سپردهگذاری
به مردم پرداخت شود.

تحـليل

کنترل شاخصهای مؤثر
بر گرانی مسکن

بان��ک مرکزی در گ��زارش ماهانه خ��ود از بازار
مسکن از افزایش  34درصدی معامالت مسکن
شهر تهران در مهر ماه حکایت کرد و نوشت که بر
اساس این گزارش در مهرماه سال  ،1396تعداد
معامالت آپارتمانهاي مس��کوني شهر تهران به
 13.4هزار واحد مس��کوني رس��يد که نسبت به
ماه مشابه س��ال قبل  34.4درصد افزايش نشان
مي دهد.
در ماه مورد گزارش (مهرماه)  ،متوس��ط قيمت
خري��د و فروش يک مت��ر مربع زيربن��اي واحد
مس��کوني معامل��ه ش��ده از طريق بن��گاه هاي
معامالت ملکي ش��هر تهران  47.9ميليون ريال
بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل  8.7درصد
افزايش نشان میدهد.
همچنین بنا ب��ه اعالم بانک مس��کن ،نیمه اول
امس��ال مجموعا  ۲۲۲۸فقره تس��هیالت خرید
مس��کن از محل صندوق پسانداز مس��کن یکم
ب��ه متقاضیان خانهاولی ش��هر ته��ران پرداخت
ش��د که این میزان معادل بیش از نیمی از حجم
کل تس��هیالت پرداختی از مح��ل این صندوق
از خردادماه  ۹۵تا پایان ش��هریور امس��ال بوده
اس��ت .از ابت��دای پرداخ��ت تس��هیالت خرید
مسکن به خانهاولیها از محل صندوق پسانداز
مس��کن یکم تا پایان تابس��تان امس��ال در بازه
 ۱۶ماه��ه در مجم��وع  ۵۳۰۰فقره تس��هیالت
به متقاضیان خانهاولی ساکن پایتخت پرداخت
شده است.
تمامی این آمارها در کنار یکدیگر به این معناست،
گویا این جنب و جوش در م��ردم به وجود آمده
که قیمت مس��کن قرار است با تغییرات افزایشی
روبهرو ش��ود .با ای��ن وجود برخی کارشناس��ان
همچن��ان تأکی��د میکنند قرار نیس��ت با وضع
موج��ود اتفاقات خاص��ی در بازار مس��کن و در
خصوص قیمت مسکن بیفتد.

گـــــــزارش

منصور غیبی

کارشناس اقتصاد مسکن

چند روزی می شود که برخی دوستان از افزایش
قیمت مسکن حکایت میکنند و معتقدند که
قیمتها جهش قابل توجهی خواهد داش��ت؛
نخست آنکه به هیچ عنوان بحث افزایش قیمت
مسکن آنطور که دوستان آن را مطرح میکنند
وجود ن��دارد و نکته دیگر آنک��ه ،این موضوع
بدون مالحظات عددی ریاضی اش��تباه بسیار
بزرگی اس��ت .برای تحلیل وضعیت امروز بازار
مس��کن باید گفت که در حال حاضر دو دسته
در رابطه با بازار مسکن تحلیل ارائه می دهند؛
دسته اول سازندگان ،منتقدان وضعیت فعلی
بازار مس��کن و افرادی هستند که همچنان به
سرمایهای شدن بازار مسکن امیدوارند .طیف
این دوس��تان و مخاطبان آنها از جمله افرادی
هستند که به مس��کن و خانه به عنوان کاالی
تجاری نگاه میکنند و توقع آنها از بازار مسکن
آن است که خریدار با خرید چند واحد مسکونی
و فروش آنها بتواند س��ود زیادی را نصیب خود
کند .در واقع از دیدگاه این افراد مسکن ،کاالیی
است که میتواند به عنوان سرمایه در گردش
مورد استفاده قرار بگیرد و با انباشت این خانه ها
برای مدت زمان مشخصی آنها را با قیمت باالتر
به فروش برساند و از این طریق به سود برسند.
در واقع این اش��خاص افراد خانه اولی نیستند،
بلکه به دنبال خرید خانههای دوم و سوم خود
هستند وبههمین دلیل ،عدم حضور آنها دربازار
مسکن به معنای رکود در بازار مسکن نیست.
در همین خصوص طبق آمار منتش��ر شده از
س��وی اتحادیه مش��اوران امالک که در اواخر
س��ال  1395منتشر ش��د حدود  70درصد از
معامالت خرید و فروش��ی که در بازار مسکن
اتفاق م��ی افتاد مرب��وط ب��ه خریدارانی بوده
که خانههای دوم یا س��وم خ��ود را خریداری
میکردند و براس��اس این آمار تنها  30درصد
از خریداران ،متقاضیان خرید مسکن اول خود
بودهاند .طبق این آمار می توان گفت که در واقع
همیشه خریداران واقعی در بازار مسکن حضور
دارند و اینطور نیست که با بیان موضوع رکود
در بازار مس��کن اینطور به نظر بیاید که رونق
خرید و فروش در بازار مسکن وجود ندارد .اگر
بخواهیم به صورت روشن و واضح موضوع رکود
بازار مسکن را بشکافیم باید این مسئله را مطرح
کنیمکهشایدمنظوربرخیکارشناسانمسکن
و فعاالن این حوزه از وجود رکود در بازار مسکن
حضور نداشتن سوداگران در بازار است که در
سالهای پیش یعنی پیش از ورود بازار به دوره
رکود در حال خرید و ف��روش بودند .به عنوان
مثال تا پیش از سال  1391بانکها نیز سرریز
سرمایه خود را در بازار مسکن سرمایهگذاری
میکردند و به همین خاطر تعداد معامالت بازار
مس��کن به دلیل حضور بانکها و حتی س��ایر
نهادها و ارگانها در بازار خرید و فروش مسکن
بسیار باال بود .اما با ورود بازار مسکن به رکود و
کاهش توان مالی خریداران مسکن و در نهایت
نبود خریدار برای خانههای انباشت شده ،تب
معامالت بازار مس��کن نیز فروک��ش کرد .در
ابتدای یادداشت حاضر از وجود دو طیف فکری
و نظری بین تحلیلگران بازار مسکن سخن آمد
کهپسازتوضیحابتداییدرموردتحلیلگرانکه
دیدگاه سرمایهاینسبت به بازار مسکن داشتند
طیف دوم تحلیلگران دولتیها هستند .دولت با
اجرای راهکارهایی مانن��د توجه به بافتهای
فرسوده و حاشیه نشینها ،در اختیار گذاشتن
تس��هیالت مس��کن یکم و مانند این اقدامات
درصدد آن است تا هدفگذاری بازار مسکن را از
سوداگران و دالالن به سمت مصرفکنندگان
واقعی مس��کن ببرد و آنها را قدرتمند کند .در
واقع این عملکرد دولت به نوعی پوست اندازی
مسکن و کمک به بخش مصرفی این بازار است.
آنطور که از عملکرد چهار ساله دولت یازدهم
در بخ��ش مس��کن برمیآید دولت ب��ه دنبال
حمایت از مصرفکنندگان و خریداران واقعی
مسکن است و به اعتقاد مسئوالن دولتی حوزه
مسکن ،قیمت خانه آنطور که به مردم منعکس
میشود باال نیست و مردم میتوانند با استفاده
ازتسهیالتکمکخریدمسکننسبتبهخرید
واحدهای مورد نیاز خود اقدام کنند .اما سؤالی
که در رابطه ب��ا احتمال افزایش قیمت خانه تا
پایانسالمطرحمیشودایناستکهباافزایش
قیمت واحدهای مسکونی تا پایان سال چنین
اتفاقی با رشد اقتصادی 8درصدی و کنترل بازار
ارز و طال در کنار ثابت بودن قیمت فرآوردههای
نفتی تا چه اندازه امکان دارد؟ پاسخ این است
هنگامی که س��رریزی وجود ندارد که در بازار
مسکن س��رمایهگذاری ش��ود چطور میتوان
انتظار داشت که قیمت خانه افزایش پیدا کند؟

نمایی از ش��هر تهران از فراز
برج میالد.
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پالسهای مختلف بازار مسکن؛ گرانی یا ادامه رکود

اتفاق خاصی نمیافتد!

گرانی مسکن حتمی است؟

برخی
کارشناسان
مسکن اعالم
میکنند
رکود در بازار
مسکن موجب
میشود که در
نهایت قیمت
مسکن تا
پایان سال با
جهش زیادی
رو به رو شود،
به طوری که
حتی از شاخص
تورم نیز بیشتر
شود

س�ارا حامدی -این روزها ش��اید دیگر کمتر
بتوان کس��ی را پیدا کرد ک��ه متقاضی خرید یا
فروش خانه باشد ،اما رکود بازار مسکن در حال
اتمام  5س��الگی خود اس��ت .همین امر موجب
شده تا بیش��تر خریداران و فروشندگان ،اخبار و
تحلیلهای مربوط به حوزه مسکن و ساختمان
را به امید یافتن روزنهای برای شکستن قفل رکود
بازار مس��کن دنبال کنند .حال با اخبار مختلفی
که از سوی بانک مرکزی ،بانک مسکن و فعاالن
بازار مسکن به گوش میرسد گویا قرار است این
بازار تحوالت قیمت��ی جدیدی را تا پیش از عید
تجربه کن��د .در چنین ش��رایطی برخی فعاالن
حوزه ساخت و ساز و حتی کارشناسان این بازار
در رکود از احتمال جهش قیمتی تا پایان س��ال
میگویند و در مقابل آنها گزارشهای رس��می
بانک مرکزی از افزایش قیمتهایی متناسب با
تورم ایستاده است .گزارشهایی که برخی دیگر
از کارشناسان مس��کن را با خود همراه میبیند
که تا پایان سال قرار نیست ،بازار مسکن جهش
قیمتی قابل توجهی را تجربه کند ،بلکه قیمتها
ب��ا نگاهی به نرخ ت��ورم روند صع��ودی منطقی
خواهند داشت.
با نگاهی به گذشته و اتفاقاتی که دست به دست
هم داد تا بازار مس��کن در رکودی سخت گرفتار
شود ،میبینیم ،تا پیش از آنکه اواخر سال 1391
رکود بر بازار مسکن چنبره بزند بازار مسکن یکی
از بازارهای فعال و پرس��ود به حس��اب میآمد،
بهطوری که بیشتر سرمایهگذاران در تالش بودند
تا س��رمایههای خود را در این بازار به امید سود
بیشتر سرمایهگذاری کنند.
از طرفی درس��ت اس��ت که ب��ازار خرید فروش
معامالت مسکن در سالهای اخیر تا قبل از سال
 1391رونق بس��یار خوبی داشت ،اما مسئلهای
که همزمان با این رونق در بازار در حال وقوع بود
ورود دالالن به بازار مس��کن بود؛ همین موضوع
در مدت زمان کوتاهی موجب ش��د تا مسکن از
حالت مصرفی به یک کاالی س��رمایهای تبدیل
ش��ود و به عنوان یک کاالی سودآور مورد توجه
سرمایهداران و دالالن قرار بگیرد.
گرایش دالالن بازارهای ارز و طال به س��مت بازار
مس��کن برای درآمدزایی به امید و س��ودآوری
بیشتر شاید در ابتدا این گمان را در اذهان مردم
ایجاد میکرد که بازار مسکن کشور بازار فعال و
پررونقی اس��ت ،اما همان زمان نیز این نگرانی را
در بین کارشناسان و فعاالن حوزه مسکن نیز به
وجود آورد که به زودی قیمت مسکن غیرواقعی
خواهد شد.
در نهایت اتفاقی که البته چندان دور از انتظار نبود
به وقوع پیوس��ت و قیمت مسکن در برخی نقاط
پایتخت گران شد و سازندگان برای دریافت سود
بیشتر قیمتهای باالیی برای واحدهای ساخت
خود در نظر گرفتند که همین امر موجب ش��د تا

درصد زیادی از خریداران نه بخواهند و نه بتوانند
به سراغ خرید این واحدها بروند.
از طرفی همزمان با افزایش قیمت مسکن ،توان
مالی مردم نیز تحت تاثیر رکود اقتصادی کشور
که همیش��ه در س��ایه وجود داش��ت کمتر شد،
به طوری که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن
دیگ��ر تنها به دنبال رهن یا اج��اره خانهای برای
سکونت بودند.
در کن��ار تمامی ای��ن اتفاقات س��رمایهگذاران
و دالالنی هم که به امید دریافت س��ود بیش��تر
به س��مت بازار مسکن کش��یده ش��ده بودند با
دیدن وضعیت به وجود آمده برای بازار مس��کن
س��رمایههای خود را به تدریج از این بازار بیرون
کشیده و به سمت بازارهای دیگر رفتند و اینگونه
بود که داستان رکود بازار مسکن ادامهدار شد.
موضوع مه��م دیگری که در این بخش باید مورد
توج��ه قرار گیرد آن اس��ت که دول��ت ایران نیز
مانند تمامی دولتها در تالش بود تا راهکارهای
مختلفی را ب��رای کمک به بازار مس��کن و برای
خروج از رکود مورد توجه قرار داده و اجرایی کند.
اقدامات دولت برای خروج بازار مسکن
از رکود

باید در نظر داشت پس از ش��روع دوره رکود در
بازار مسکن در دوران دولت دهم عمر باقیمانده
این دولت ب��رای یافتن راهکار و اجرای آنها برای
کمک به خروج رکود از بازار مس��کن کفاف نداد
و عم�لا تمامی مس��ئولیتهای مرب��وط به این
بخش به گ��ردن دولت یازدهم و مس��ئوالن این
دولت افتاد.
پس از بر س��رکار آمدن دولت یازدهم بیشترین
تالشه��ا برای در نظ��ر گرفتن وام کم س��ودی
برای متقاضیان خرید خانه بود که بعدها ،پس از
تصویب بانک مرکزی و همکاری بانک مسکن این
تسهیالت در قالب تسهیالت ویژه زوجین تا سقف
 160میلیون تومان ،صندوق پس انداز مس��کن
یکم تا سقف  80میلیون تومان ،تسهیالت از محل
اوراق صندوق ممتاز تا سقف  60میلیون تومان ،از
محل صندوق پسانداز مسکن و در نهایت از محل
حساب پسانداز مس��کن جوانان که متقاضیان
خرید مسکن در کنار تمامی آنها میتوانند از وام
جعاله (تعمیرات مسکن) نیز برای خانههایی که
نیاز به تعمیر دارند نیز استفاده کنند.

تالش مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی برای
نگاه داشتن قیمت زیر شاخص تورم است.
این روزها اما برخی کارشناس��ان مس��کن اعالم
میکنند رکود در بازار مس��کن موجب میشود
که در نهایت قیمت مسکن تا پایان سال با جهش
زیادی رو به رو شود ،به طوری که حتی از شاخص
تورم نیز بیشتر شود.
این کارشناسان مسکن به مردم توصیه میکنند
از آنجایی که احتمال گرانی خانه تا پایان س��ال
وجود دارد بهتر اس��ت متقاضیان خرید مسکن
برای خرید مسکن عجله کرده و هر چه سریعتر
نسبت به خرید خانه مورد نظر خود اقدام کنند.
گرانی مسکن حتمی است؟

گرانی مسکن حتمی اس��ت؟ این پرسشی است
که پ��س از توصیههایی که برخی کارشناس��ان
برای خرید خانه به مردم دادن��د ،پای خود را به
صحبتها باز کرد .احتمالی که چش��م بسیاری
را ترساند که نکند قرار است ،تجربه سال 1386
تکرار ش��ود و قیمتهای مس��کن در پایتخت با
شتابی غیرقابل باور خود را باال بکشد و قیمتها
را دو یا حتی سه برابر کند .در این باره رئیس سابق
اتحادیه امالک و عضو هیأت مدیره اتحادیه صنف
مشاوران امالک با تأیید پیش بینی کارشناسانی
که احتمال افزایش قیمت مس��کن تا پایان سال
را مطرح کردهان��د به جامعه ف��ردا میگوید که
پیشبینی فعاالن مس��کن نیز از قبل انتشار این
اخبار این بوده که قیمت مس��کن تا پایان س��ال
 1396با افزایش روبهرو میشود.
قلی خس��روی در توضیح س��خنان خود به یکی
از اصلی ترین دالیل گرانی خانه تا پایان امس��ال
اشاره کرده و میگوید ایران تحت تأثیر برجام در
حال رسیدن به یک ثبات سیاسی است که البته
تجربه کش��ورهای مش��ابه در تاریخ اثبات کرده
رسیدن به ثبات سیاس��ی ،ثبات اقتصادی را نیز
به دنبال خواهد داش��ت ،البته این موضوع را نیز
باید در نظر داشت که ثبات اقتصادی ایجاد شده
در کشور میتواند تاثیرات مختلفی را بر بازارهای
اقتصادی کش��ور بگذارد که گرانی قیمت خانه و
افزایش قیمت میتواند یکی از این تأثیرها باشد.

گزارش بانکها مزید بر علت!

در چنی��ن فضایی که پیشبینیه��ای متفاوتی
از اتفاقی که قرار اس��ت در بازار مسکن رخ دهد،
به گوش میرس��د روز گذشته آمار بانک مرکزی
هم از افزایش قیمت مسکن در پایتخت حکایت
داشت ،افزایش قیمتی که هر چند بیشتر از نرخ
تورم نبود ،اما در نزد بس��یاری از مردم به معنای
پیشبینی گرانی مس��کن در ماههای آینده بود.
مقطع زمانی

درصد تغییر

مهر1395

شهریور 1396

مهر 1396

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه
مشابه سال قبل

تعداد معامالت
(واحد مسکونی)

10281

15545

13815

-11.1

34.4

متوسط قیمت هر مترمربع
(به تومان)

4میلیون و  400هزار

 4میلیون و  756هزار

 4میلیون  789هزار

0.7

8.7

زمزمههای افزایش قیمت مسکن

در طول س��الهایی که از حضور رک��ود در بازار
مس��کن میگ��ذرد بس��یاری از تحلیلگ��ران و
کارشناسان بازار مس��کن به این نتیجه رسیدند
که ش��اید اصلی ترین چیزی که میتواند موجب
ایجاد تحرک در بازار مسکن و در نهایت آغاز دوره
پیش رون��ق رو به رونق در این بازار ش��ود تالش
بانک مرک��زی برای کاهش نرخ س��ود بانکها و

توصیه به خریداران خانه

رئیس س��ابق اتحادیه صنف مش��اوران در ادامه
صحبته��ای خود تاکید میکند ب��ه اعتقاد من
بهتر اس��ت هر کس تمایل به خرید خانه دارد در
همین ماههای باقیمانده از سال نسبت به خرید
اقدام کنند زیرا به طور حتم قیمت خانه در انتهای
سال جاری افزایش خواهد داشت.
به گفته قلی خس��روی از طرفی درست است که
در ماههای گذش��ته آمارهای مختلفی از وجود
خانههای خالی در ش��هرهای مختلف کش��ور به
خصوص استان تهران منتشر میشود ،اما با این
ح��ال نباید میزان موالید ،مهاج��رت و ازدواجها
که تمامی آنها میزان تقاضا ب��رای خرید خانه را
افزایش میدهند ،منکر شد و در نظر نگرفت.
این کارش��ناس بخش مس��کن تاکی��د دارد که
هیچکدام از فعاالن و کارشناس��ان بخش مسکن
عالقهمند به افزایش قیمت مس��کن نیس��تند ،اما
تجربه اقدامات دولت دهم در سال 91برای متعادل
نگاه داشتن قیمت مس��کن نتیجه عکس داشت و
موجب شد قیمت مس��کن ناگهان  3برابر شود .در
حال حاضر نی��ز موقعیتی مانن��د وضعیتی که در
سال  1391در کش��ور رخ داد در کشور وجود دارد
و میتوان گفت بازار مسکن آبستن حوادث است.
او اف��زود :یکی دیگ��ر از دالیلی ک��ه میتواند به
عنوان علل تأثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن تا
انتهای امسال مورد توجه قرار گیرد این است که
در حال حاضر قیمت دالر و سکه در حال افزایش
است و از طرفی قرار است قیمت بنزین نیز سال
آینده افزایش پیدا کند .با در نظر گرفتن تمامی
این موضوعات چطور میتوان انتظار داش��ت که
قیمت مسکن گران نشود؟

گزارش بانک مرکزی از گرانی گفت،گزارشها و
خبرهایی که رس��انهها هم از این گزارش منتشر
کردن��د ،حکایت گرانی قیمت مس��کن را روایت
کرد ،ام��ا این گران��ی در محدوده ت��ورم برآورد
ش��ده بود و نشانی از جهش قیمتی نداشت و این
موضوع تأیید مخالف��ان پیشبینی افزایش قابل
توجه قیمت مسکن تا پایان سال را با خود همراه
کرد .عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن در
گفتوگو با «جامعه فردا» با بیان اینکه تجربیات
کشور ما نشان میدهد که معموال پس از دوران
رکود رونق نسبی شکل میگیرد ،اما امروز با توجه
به آماری که تعداد خانههای خالی در کشور اعالم
میشود و نبود رونق در کسب و کارهای مرتبط با
بازار مسکن در کنار نبود عالقه در سرمایهگذاران
برای سرمایهگذاری در بازار مسکن به عنوان یک
بازار سودرسان دیگر نمیتوان پیشبینی کرد که
قیمت مسکن تا پایان سال افزایش چشمگیری
پیدا کند.
او در ادامه با اش��اره به اینک��ه متقاضیان واقعی
مس��کن برای خرید وارد بازار میش��وند تصریح
کرد :ورود این بخش از خریداران به بازار مسکن
نیز تنها به بازار مسکن ش��ب عید محدود نشده
و این متقاضیان در تمامی طول س��ال به دنبال
خرید خانه در توانشان هستند.
عباس زینعلی تأکید کرد :از سوی دیگر باید این
موضوع را نیز مورد توجه قرار داد میزان تسهیالت
کمک خرید مسکن به خریداران واقعی مسکن نیز
به اندازهای نیس��ت که بتواند به آنها برای خرید
مس��کن کمک کند زیرا هم درص��د کمی از کل
مبلغ خانه خریداری ش��ده را دربر میگیرد و هم
نرخ سود باالیی دارد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد در حال حاضر
اتفاقات خطرناکی در بخش اجاره مسکن در حال
وقوع است که موجب میشود مردم به جای ورود
به بازار اجاره وارد بازار خرید خانه ش��وند که در
این صورت است که در بازار مسکن تحرکاتی رخ
خواهد داد ،اما هیچگونه جهش و افزایش قیمتی
رخ نخواهد داد.
با این وجود و با در نظر گرفت��ن اینکه از ابتدای
ورود بازار مسکن به رکود مسئوالن و کارشناسان
بخش اقتصاد مسکن پیشبینیهای مختلفی را
در مورد زمان خروج بازار مس��کن از رکود مطرح
میکردند ،اما تجربیات بازار مس��کن در کش��ور
نشان داده که هیچگاه آنطور که باید و شاید قابل
پیش بینی نبوده و نمیتوان اتفاقات آن را به طور
کامل و دقیق پیشبینی کرد.

