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نشست همافزایی مدیران عامل
بانکهای سپه ،صادرات و سینا
برگزار شد

نشست همافزایی مدیران عامل سه بان 
ک
سپه ،صادرات و سینا به میزبانی بانک سینا
برگزار شد.
در این نشست که با حضور آیتاله ابراهیمی،
مدیرعامل بانک سپه ،ضیاء ایمانی ،مدیرعامل
بانک صادرات ایران و غالمرضا فتحعلی،
سرپرست بانک سینا برگزار شد ،بر همکاری
فیمابین در حوزههای بانکی و همافزایی بیشتر
در حوزههای بانکی و ارائه خدمات تأکید شد.
گفتنی است یکی از اهداف این نشست ،انتقال
تجربیات مدیریتی و اجرایی بانکهای یادشده و
ایجاد زمینههای الزم برای توسعه همکاریهای
اجرایی بوده است.

بارگیری غالت از بنادر اوکراین
آغاز شد
وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که اولین کشتی
بارگیری شده غالت از زمان حمله روسیه به
اوکراین در ساعت  5:30به وقت گرینویچ روز،
دوشنبه ،بندر اودسا اوکراین را ترک خواهد کرد.
به گزارش ایلنا؛ وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد
که اولین کشتی بارگیری شده غالت از زمان
حمله روسیه به اوکراین در ساعت  5:30به وقت
گرینویچ امروز دوشنبه بندر اودسا اوکراین را ترک
خواهد کرد.
این وزارتخانه تایید کرد که کشتیهای بیشتری
به صورت متوالی راهاندازی خواهند شد و
خاطرنشان کرد :اولین کشتی که بندر اوکراین
را ترک میکند ،کشتی رازونی است که پرچم
سیرالئون را حمل و ذرت بارگیری شده را لبنان
منتقل میکند .در  22ژوئیه ،تحت نظارت رجب
طیب اردوغان و دبیر کل سازمان ملل متحد،
آنتونیو گوترش ،مراسم امضای “سند ابتکاری
برای حمل ایمن غالت و مواد غذایی از بنادر
اوکراین” بین ترکیه و روسیه در استانبول برگزار
شد .این توافق تضمین کننده صادرات غالت
است که در بنادر اوکراین در دریای سیاه متوقف
مانده است .اوکراین ،تامینکننده عمده غالت
جهان ،به دلیل جنگ جاری که مانع فعالیت
بنادر این کشور در دریای سیاه شد ،در رساندن
غالت به خریداران با مشکالتی مواجه است.
توافقنامه امضا شده عبور امن برای کشتیهای
حامل غالت برای خروج از سه بندر اوکراین را
فراهم میکند .اوکراین که قبل از جنگ یکی از
بزرگترین صادرکنندگان غالت در جهان بود،
میگوید که بر اساس این طرح به دنبال صادرات
 20میلیون تن غالت خود به ارزش حدود 10
میلیارد دالر است.

خبر

قیمه نذری بعد از جراحی اقتصادی پرسی چقدر آب میخورد؟

فروش اوراق گواهی سرمایهگذاری
عام شش ماهه در بانک مسکن

تدار
انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده مد 
ویژه سرمایهگذاری عام شش ماهه در دستور کار
بانک مسکن قرار گرفت .انتشار و فروش اوراق
گواهی سپرده مدتدا ر ویژه سرمایهگذاری عام
شش ماهه به تاریخ دهم مردادماه سال جاری
در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته است.
نرخ سود علی الحساب این اوراق شش ماهه
 18درصد به صورت ساالنه است و نرخ سود
بازخرید آن نیز  10درصد ساالنه میباشد.
براین اساس ،فروش ارواق یاد شده در
شعب بانک مسکن از مورخ دوشنبه  10مردادماه
سال جاری با رعایت شرایط و ضوابط مقرر انجام
میشود.
انتشار این اوراق به استناد مجوز اداره اعتبارات
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام
میشود.
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امضای تفاهمنامه همکاری میان
بانک دی ،سازمان فرهنگی سیاحتی
کوثر و شرکت مسافرتی شاهدان
کوثر

پخت قیمه نذری از  ۱۵میلیون تومان به باال
به گزارش اقتصاد -۲۴محرم هر سال که آغاز
میشود ،شهر رنگ و بوی تازهای به خود میگیرد.
رنگ و بویی که انگار یاد و خاطره آن سفر تاریخی
از مکه به دشت نینوا را برای مردم از همیشه زندهتر
میکند و رنگ سبز عزاداری برای ساالر شهیدان
کربال دیوارهای شهر را در مینوردد.
فرارسیدن محرم برای ایرانیان در همه اعصار
گذشته آغاز دوران جهل و ظلم ستیزی بود .دورانی
که در آن خون بر شمشیر استبداد غلبه میکرد و
مسیری که حسین (ع) تا نینوا پیموده با پیامش تا
شام پیش میرفت و کاخ ظلم و جور را میلرزاند.
در کنار مفاهیم عمیق قیلم بزرگ حسین بن علی
(ع) هر ساله با آغاز ایام محرم ،هیاتها و تکایا اقدام
به پخت نذری میکنند .هر چند دو سال گذشته
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،پخت نذری تا حد
بسیار زیادی کاهش یافته بود و برخی از این نذرها
به صورت ریالی به مستمندان بخشیده میشد ،اما
هم چنان در همان دوران نیز بسیاری معتقد بودند
که میبا پخت غذا به سنت نذری دادن عمل کرد.
در دوران محرم غذاهای زیادی به عنوان نذری از
سوی هیاتها پخته و توزیع میشود ،عدس پلو،
زرشک پلو با مرغ ،قورمه سبزی ،چلوکباب کوبیده و
محبوبترین و معروفترین غذای دوران محرم قیمه
سیب زمینی را میتوان از اصلیترین خوراکهایی که
به عنوان نذری در هیاتها یا توسط خیرین پخته
میشود نام برد.
در سالهای گذشته بنا به افزایش قیمتها هر
سال گفته میشد هزینه پخت نذری بیشتر شده
است .برای مثال برآورد هزینه پخت قیمه سیب
زمینی با برنج برای یک هیات هزار نفری حدود ۱۶
میلیون تومان برآورد شده که نسبت به  ۴سال پیش
از آن یعنی نسبت به سال  ۱۳۹۶تا  ۳برابر افزایش
یافته است.
همین برآورد ساده ،اما نشان میدهد که امسال
باید منتظر ارقام عجیب و غریبتری نیز باشیم.
با توجه به جراحی اقتصادی رخ داده توسط دولت
سیزدهم به نظر میرسد که هیئتهای مذهبی یکی
از گرانترین دورانهای دهه محرم را از سر خواهند
گذراند.
همین روند جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمتها
و حذف ارز ترجیحی سبب شد که به سراغ بررسی
روند هزینههای پخت قیمه نذری هیاتی برای یک
هیات هزار نفره برویم.
اینکه برای یک یا دو شب اگر هیائی بخواهد هزار
پرس قیمه را میان عزادارن توزیع کند با توجه به
قیمتهای جدید چقدر خواهد شد.
برای شروع به سراغ برنج میرویم .یکی از آشپزهای
حرفهای که سال هاست در هیاتها به پخت نذری
مشغول است به ما گفت که برای هیاتی هزار نفره
به حدود  ۲۰۰کیلو برنج نیاز است.
بنا بر ادعای مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران
و به نقل از مرکز اطالعرسانی شرکت بازرگانی دولتی
ایران ،معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه
در طرح عرضه کاالهای اساسی در محرم ،قیمت هر
کیلوگرم برنج پاکستانی  ۱۹هزار تومان ،برنج هندی
 ۱۷هزار تومان ،برنج تایلندی  ۱۱هزار تومان و شکر ۱۸
هزار تومان تعیین شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در آستانه
ماه محرم هم چنین از اختصاص  ۸۰هزار تن برنج

به هر حال به نظر میرسد که نتیجه حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی در افزایش هزینه نذری نیز خود را به رخ کشیده است .کما این که اگر در سال
 ۹۶هزینه نذری قیمه برای  ۱۰۰۰نفر حدود  ۵میلیون تومان برآورد میشد و در سال  ۱۴۰۰این رقم به  ۱۵میلیون رسید ،امسال بدون احتساب برنج دولتی
باید تا رقمی حدود دو برابر سال قبل برای پختن  ۱۰۰۰پرس قیمه هزینه شود.

به نظر میرسد
که نتیجه حذف
ارز ترجیحی
و جراحی
اقتصادی در
افزایشهزینه
نذری نیز خود
را به رخ کشیده
است
و شکر از محل ذخایر راهبردی کاالهای اساسی این
شرکت برای برپایی آیینهای ایام محرم و صفر خبر
داد و گفت :این اقالم به منظور تهیه و توزیع نذورات
با قیمتهای مصوب در اختیار هیئتهای مذهبی،
تکایا و دستههای سوگوار قرار میگیرد.
با احتساب این خبر فرض میکنیم که هیئتها
برنج خود را از همین طریق تهیه کنند رقم پرداختی
برای  ۲۰۰کیلو برنج رقم دو میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
خواهد بود .هم چنین برای این پختن این مقدار قیمه
به  ۸۰کیلو گوشت نیاز است که با احتساب گوشت
گوساله رقمی حدود  ۸میلیون تومان بابت خرید
گوشت باید هزینه شود.
یکی از اصلیترین ارکان قیمه نیز لپه است که با
احتساب کیلویی حدود  ۵۶هزار تومان و نیاز به ۳۰
کیلو لپه ،رقمی حدود یک میلیون و  ۶۸۰هزار تومان
بابت خزید لپه باید هزینه شود.
هم چنین برای پخت قیمه سیب زمینی نذری برای
 ۱۰۰۰نفر به حدود  ۶۰کیلو سیب زمینی نیاز است که
با احتساب کیلویی  ۱۲هزار تومان رقمی حدود ۷۲۰
هزار تومان برای خرید سیب زمینی نیاز است.
برای پخت قیمه نباید پیاز را از یاد برد و برای ۱۰۰۰
پرس قیمه به حدود  ۶۰کیلیو پیاز نیاز است که
حدود  ۴۸۰هزار تومان هزینه خواهد داشت.
روغن نیز که یکی از نیازهای اصلی برای پخت
قیمه است و دو حلب روغن  ۱۶کیلویی و دو حلب
روغن  ۴کیلویی در مجموع حدود دو میلیون و ۵۸۰
هزار تومان هزینه خواهد داشت.
در پخت قیمه نباید لیمو عمانی را نادیده گرفت و

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد

آشپز حرفهای رقمی حدود  ۵کیلیو لیمو عمانی را الزم
میداند پس به رقمی حدود حدود  ۶۳۵هزار تومان
خواهیم رسید.
در کنار این مواد به  ۱۰۰۰عدد ظرف یکبار مصرف
و  ۱۰۰۰عدد قاشق و چنگال نیز نیاز است که با توجه
به افزایش عجیب قیمت لوازم پالستیکی در کشور
با احتساب تهیه ارزانترین مدل رقمی حدود یک
میلیون و ششصد هزار تومان برای خرید این لوازم
نیز الزم است.
با این ارقام یک هیئت هزار نفره اگر بخواهد با
استفاده از برنج دولتی  ۱۱هزار تومانی هزار پرس
قیمه نذری بپزد رقمی که باید هزینه کند حدود
هفده میلیون و  ۸۹۵هزار تومان است.
توجه کنید که این رقم با احتساب برنج دولتی ۱۱
هزار تومانی است که ویژه هیئتهای مذهبی است،
اما اگر کسی بخواهد به صورت شخصی در یک شب
یا دو شب  ۱۰۰۰پرس قیمه به عنوان نذری توزیع کند
این رقم برای وی متفاوت است.
مثال اگر شخص بخواهد از برنج طارم که بیشتر
در نذری دادن استفاده میشود استفاده کند به ۲۰۰
کیلو برنج با قیمت حدود نوزده میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان نیاز دارد که هزینه نذری وی را تا  ۳۵میلیون
تومان افزایش خواهد داد.
اما اگر شخصی بخواهد از برنج هندی میان قیمت
خوش پخت استفاده کند رقمی که برای  ۲۰۰کیلو
برنج هزینه شود حدود  ۸میلیون تومان خواهد بود
که رقم کل نذری وی را حدود  ۲۴میلیون میتوان
برآورد کرد.

مدلی دیگر از برنج هندی نیز وجود دارد که هزینه
آن کیلویی حدود  ۲۵هزار تومان است و برای ۲۰۰
کیلو برنج باید  ۵میلیون تومان هزینه شود که رقم
نهایی نذری را تا بیست میلیون و  ۶۹۵هزار تومان
افزایش میدهد.
البته ممکن است کسانی نیز باشند که بخواهند
نذری خود را با برنج عالی ایرانی پخت کنند که هزینه
نذری آنان تا بیش از  ۵۰میلیون تومان نیز میتواند
افزایش یابد .اما با توجه به کترینگها وشرکتهایی
که برای این طبقه وظیفه پخت نذری را بر عهده
میگیرد به نظر میرسد ترجیح خواهند داد به جای
پخت این نذری در منزل از خدمات این شرکتها
استفاده کنند.
باید توجه داشت که ارقام داده شده در کف
قیمتها بوده است .مثال برای گوشت رقمی معادل
هر کیلو  ۱۰۰هزارتومان برآورد شده که به شکل خرید
گوشت به صورت شقه است یا نرخ سیب زمینی
و پیاز نیز بر اساس قیمت روز بازار میوه و تره بار
محاسبه شده است و میتوان برای این قیمتها تا ۱۰
درصد امکان خطا نیز تصور کرد.
به هر حال به نظر میرسد که نتیجه حذف ارز
ترجیحی و جراحی اقتصادی در افزایش هزینه نذری
نیز خود را به رخ کشیده است .کما این که اگر در
سال  ۹۶هزینه نذری قیمه برای  ۱۰۰۰نفر حدود ۵
میلیون تومان برآورد میشد و در سال  ۱۴۰۰این رقم
به  ۱۵میلیون رسید ،امسال بدون احتساب برنج
دولتی باید تا رقمی حدود دو برابر سال قبل برای
پختن  ۱۰۰۰پرس قیمه هزینه شود.

برنجهایآب گرفته آزمایش میشوند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت :بر اساس مصوبه شورای
تامین قرار است تمامی برنجهای گمرک زاهدان چه آنهایی که ثبت
سفارش شدهاند و چه آنهایی که نشدهاند توسط وزارت بهداشت،
سازمان استاندارد نمونه برداری و آزمایش شوند و تا زمان مشخص
شدن نتیجه آزمایش در انبارهای تحت کلید نگهداری و پس از
مشخص شدن نتایج برای مصرف وارد بازار شوند.
به گزارش ایسنا ،مسیح کشاورز با بیان اینکه با توجه به تجربه تلخ
 ،۱۴۰۰دولت و بخش خصوصی امسال اقدامات خوبی در این زمینه
انجام دادهاند ،گفت :دولت امسال ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد

و بخش خصوصی هم اقدام به ثبت سفارش و واردات برنج کرد.
وی ادامه داد :بخش خصوصی سراغ خرید برنجهای جدید رفت،
زیرا قیمت برنج در ابتدای فصل باال نیست و خریدهای خوبی هم
توسط این بخش انجام شد .قطعا این خریدها به رفع کمبود و
جلوگیری از گرانی برنج کمک خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد :سیل اخیر زاهدان به
بخشی از محمولههای برنج آسیب زد که توانستیم با کمک استاندار،
استاندارد ،وزارت بهداشت ،گمرک ،وزیر کشور و ستاد بحران
بخش دیگر را به مکانهای امنی منتقل کنیم که آسیبی به آنها وارد
نشود .حاال که قصد داریم این برنجها را وارد بازار کنیم متاسفانه
محدودیتهایی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد :برنجهایی که ثبت سفارش شدهاند اجازه ورود
به کشور را دارند ،اما به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در سامانه
جامع تجارت امکان ثبت سفارش جدید نیست .از طرفی امکان
ویرایش و تمدید ثبت سفارشهای قبلی نیز وجود ندارد که در
نهایت این تصمیم به نوعی به ممنوعیت واردات دورهای سالهای
قبل ختم میشود.
کشاورز در ادامه گفت:در این خصوص با وزارت جهاد و صمت
مکاتبات الزم را انجام دادیم ،ولی تاکنون نتیجهای حاصل نشده
است.
ج وارد
دبیرانجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد :اگر قرار باشد برن 
کشور نشود و برنجهای خریداری شده نیز وارد بازار نشود قطعا

مجدد قیمت برنج ایرانی باال میرود و از طرفی با کمبود برنج خارجی
نیز مواجه خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای تامین برای تعیین
تکلیف برنجهای وارداتی در گمرک زاهدان چه بود ه است؟ گفت:
هر جایی که قوانین امکان انجام کاری را به ما ندهد شورای تامین
فراقانونی عمل میکند .گمرک نمیتواند اجازه دهد بدون ثبت
سفارش محمولهای از آنجا حتی به انبار تحت کلید خودش منتقل
شود .در این مصوبه برای تمامی برنجها تعیین تکلیف شده است و
این محمولهها به گمرکات دیگر مانند چابهار منتقل شدهاند.
کشاورز در ادامه گفت :بر اساس مصوبه شورای تامین قرار است
تمامی برنجهای گمرک زاهدان چه آنهایی که ثبت سفارش شدهاند
و چه آنهایی که نشدهاند توسط وزارت بهداشت ،سازمان استاندارد
نمونه برداری شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش در
انبارهای تحت کلید نگهداری و پس از مشخص شدن نتایج برای
مصرف وارد بازار شوند .قبال تمام این موارد در گمرک انجام میشد،
ولی با مساعدت شورای تامین این انتقال صورت گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارشها نیاز به ویرایش
دارند؟ گفت :گاهی ممکن است تاریخ ،کدهای مربوطه و افزایش
و کاهش قیمت برنجهای وارداتی نیاز به ویرایش داشته باشند ،که
با توجه به اینکه قبال انجام شده و حقوق مکتسبه است وزارت
جهاد باید سریعا آنها را تمدید و ویرایش کند تا محمولهها سریعا
ترخیص شود.

مدیران بانک دی ،سازمان فرهنگی سیاحتی
کوثر و شرکت مسافرت هوایی جهانگردی و
زیارتی شاهدان کوثر به منظور ایجاد همافزایی
بیشتر تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
در این مراسم که در ستاد مرکزی بانک دی
برگزار شد ،با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت
مدیره بانک ،مدیرعامل سازمان فرهنگی سیاحتی
کوثر و شرکت مسافرت هوایی شاهدان کوثر و
جمعی از مدیران ارشد هر سه سازمان ،تفاهم
نامه سه جانبه همکاری منعقد شد.
در این نشست علیرضا قیطاسی ،مدیرعامل
بانک دی ،ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله
الحسین(ع) با اشاره به لزوم ارائه خدمات
باکیفیت به خانواده معزز ایثارگران گفت :با
یزاده هاشمی در بنیاد شهید
حضور آقای قاض 
و امور ایثارگران فصل تازه ای از همکاریهای
متقابل میان بانک دی و بنیادشهید با رویکرد
توسعه دامنه خدماترسانی به خانواده معزز
شهدا و ایثارگران آغاز شده است.
وی افزود :بر این اساس ،عالوه بر توسعه
بانکداری الکترونیک و خدمات غیرحضوری یکی
از اهداف و سیاستهای بانک دی راه اندازی
میزهای خدمت در مراکز بنیاد شهید در سراسر
کشور است که برای اخذ مجوز با بانک مرکزی
مکاتباتی انجام شده است و پس از دریافت
مجوزهای الزم این میزهای خدمت در مراکز بنیاد
شهید در سراسر کشور برای خدمت رسانی به
جامعه هدف افتتاح خواهند شد.
قیطاسی ،توسعه کمی و کیفی تفاهمنامههای
امضاء شده فیمابین بانک و سازمان ها و
شرکتهای زیرمجموعه بنیاد شهید را در ماههای
اخیر نشاندهنده عزم راسخ مدیران دو مجموعه
برای افزایش دامنه خدماترسانی به خانواده
شهدا و ایثارگران دانست و تصریح کرد :بانک
دی تسهیالت خرد تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان را
برای خانواده معزز ایثارگران که حقوق خود را از
بانک دی دریافت می کنند با ارائه گواهی کسر
از حقوق بدون نیاز به ضامن ارائه می کند که
طراحی این بسته اعتباری کامال منطبق بر نیاز و
انتظارات جامعه ایثارگری است.
مدیرعامل بانک دی امضاء تفاهم نامه
با سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر و شرکت
مسافرتی شاهدان کوثر را گامی دیگر در برآورده
کردن انتظارات خانواده معزز شاهد و ایثارگر
دانست و گفت :هدف از این تفاهم نامه فراهم
کردن زمینه اعزام پدران ،مادران و خانواده های
معزز شهدا و ایثارگران به عتبات عالیات است که
امیدواریم منشا خیر و برکت برای خدمتگزاران به
این قشر معزز باشد.
در ادامه این نشست علی دستجردی،
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره سازمان فرهنگی
سیاحتی کوثر ،سفرهای زیارتی را یکی از
مهمترین مطالبات خانواده معزز شهدا و
ایثارگران از بنیادشهید دانست و گفت :با امضای
این تفاهمنامه و فراهم شدن زمینه اعزام جامعه
هدف به عتبات عالیات ،آرزوی دیرینه پدران و
مادران شهدا از سوی بانک دی محقق شد.
وی افزود :مشابه این اقدام تاکنون در
بنیادشهید و شرکتهای تابعه آن اتفاق نیفتاده
بود و اگر اراده و همت مدیران فعلی بانک دی
نبود شاید این تفاهمنامه مبارک عملیاتی نمی
شد.
وی در پایان تأکید کرد :این تفاهمنامه به
گونهای است که تمامی اعضای جامعه هدف
بنیادشهید در اقصی نقاط ایران و با هر بضاعت
مالی می توانند با استفاده از آن به عتبات عالیات
سفر کنند.
گفتنی است مهمترین هدف این تفاهمنامه
سهجانبه ،عالوه بر گسترش همکاریهای
متقابل ،اعطای تسهیالت مناسب برای اعزام
جامعه هدف بنیاد شهید به زیارت عتبات عالیات
عراق و سوریه است.

رونق نسبی مسکن در رکود خودرو
بازار مسکن شهر تهران طی تیرماه امسال در هر دو شاخص تعداد معامالت و
قیمت با کاهش سرعت رشد نسبت به خردادماه همراه بوده است .با این حال به
نظر میرسد طرح مسکن دولتی در رونق ساخت و ساز و تمایل به سرمایهگذاری
در بخش مسکن تاثیر دارد؛ بخصوص آنکه بازارهای بورس و خودرو دچار افت
شدهاند.
به گزارش ایسنا ،میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به  ۴۱میلیون و ۷۰۴
هزار تومان در هر متر مربع رسید که رشد  ۵.۸درصدی را نسبت به ماه قبل
و افزایش  ۳۸.۸درصدی را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشان میداد.
معامالت نیز  ۱۰هزار و  ۲۹۴فقره بود که از کاهش  ۲۶درصدی نسبت به خرداد
امسال و افزایش  ۱۰۳درصدی در مقایسه با تیر پارسال حکایت دارد.
پیش از ارائه آمار بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران گزارشی
میدانی تهیه کردیم که نشان میداد سرعت رشد ماهیانه بازار در هر دو شاخص
قیمت و تعداد معامالت کُند شده است .خرداد امسال حدود  ۱۴هزار فقره
معامله مسکن در تهران منعقد شد که تیرماه به  ۱۰.۳هزار واحد رسید .به نظر
میرسد در خردادماه با هجوم تقاضای سرمایهگذاری در بازار ملک مواجه بودیم
که در تیرماه مقداری فروکش کرده است .بررسیها نشان میدهد همانند چهار
سال اخیر خریدهای مصرفی سهم قابل توجهی در معامالت ندارد.
افزایش تمایل به سرمایهگذاری در بازار مسکن شهر تهران باعث شد تا این
بخش در سه ماه گذشته با سه رشد متوالی  ۶.۱درصد ۸.۴ ،درصد و ۵.۸
درصدی قیمت مواجه شود .این روند صعودی در شرایطی رقم خورده که بازار
در پیک جابهجایی قرار داشته اما نمیتوان تاثیر انتظارات تورمی ،رشد قیمت

مصالح ساختمانی و اثر ریسکهای غیراقتصادی را بر بازار مسکن نادیده گرفت.
به نظر میرسد با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز ،افت بازار بورس و کاهش
قیمت خودرو بخشی از سرمایهها به منظور حفظ ارزش دارایی به سمت بازار
مسکن آمده است.
طی  ۲۰روز نخست تیرماه قیمتها در بازار خودرو بین  ۱تا  ۱۰میلیون تومان
کاهش یافته است .بازار خودرو دیگر دچار هیجانهای خاص نیست و در آرامش
نسبی با نوسانهای محدود پیش میرود .البته که خریدار نیز در بازار بسیار کم
است و جز خریداران با ضرورت خرید خودرو ،به بازار مراجعه نمیکنند.
بازار مسکن در شرایطی رشد  ۵.۸درصدی ماهیانه قیمت را طی یک ماه اخیر
به ثبت رساند که میزان افزایش در منطقه یک  ۳.۲درصد ،منطقه  ۲معادل ۷.۹
درصد ،منطقه  ۴به میزان  ۳.۸درصد ،منطقه  ۵به عنوان پرمعاملهترین منطقه
تهران  ۸.۱درصد ،منطقه  ۱۰معادل  ۷.۲درصد ،منطقه  ۱۴به میزان  ۳.۱درصد و
منطقه  ۱۵معادل  ۸.۱درصد بوده است.
مثل همیشه بیشترین تعداد معامالت در بین مناطق  ۲۲گانه شهر تهران
متعلق به منطقه  ۵بود که سهم  ۱۴.۶درصدی را از کل قراردادهای خرید و
فروش به خود اختصاص داد .جایگاه دوم به منطقه  ۲با  ۹.۳درصد ،رتبه سوم
به منطقه  ۴با  ۸.۸درصد و جایگاه چهارم متعلق به منطقه  ۱۰با  ۸.۴درصد از
کل معامالت بوده است .این در حالی است که منطقه  ۱۰در اردیبهشت امسال
رتبه دوم از نظر تعداد معامالت را عهدهدار بود که در خردادماه به جایگاه سوم
رسید .در حال حاضر نیز در رتبه چهارم قرار دارد.
با توجه به آنکه منطقه  ۱۰به دلیل تراکم جمعیت در مقایسه با مساحت

پایین آن جزو مناطق مصرفی در تهران محسوب میشود سهم رو به کاهش
این منطقه از تعداد معامالت مسکن میتواند یکی از نشانههای غلبه خریدهای
سرمایهای بر خریدهای مصرفی در بازار مسکن شهر تهران باشد.
سایر شاخصهای آماری بازار مسکن نیز گویای آن است که خانههای با متراژ
کمتر از  ۸۰متر مربع  ۵۴.۲درصد از معامالت را در بر میگیرند .همچنین ۵۶.۷
درصد واحدها با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر ( ۴۱.۷میلیون تومان) معامله
شده و  ۵۰.۹درصد از قراردادها نیز به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳
میلیارد تومان اختصاص داشته است.
تیرماه امسال معامالت در مقایسه با تیرماه سال گذشته  ۱۰۳درصد افزایش
پیدا کرد .سال گذشته به دلیل قرار داشتن در بازه زمانی انتخابات ریاست
جمهوری ،فضای اقتصاد تا حدودی سردرگم بود .اما روی کار آمدن دولت
سیزدهم و ارائه طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال در
رونق ساخت و ساز و به تبع آن معامالت بازار مسکن تاثیرگذار بوده است .در
حال حاضر  ۴۳۰هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحلهی فونداسیون رسیده
و برآورد میشود که بیش از  ۳۰۰هزار واحد نیز توسط بخش خصوصی در حال
اجرا باشد.
علی صادقین ـ کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص پیشبینی این بازار
میگوید :بخش ساختمان شاهد هزینههای عمرانی خوبی است .سال جاری
دولت  ۲۰۰هزار میلیارد تومان مستقیما برای بخش مسکن اختصاص داده که
هیچ بخشی اینقدر رشد نداشته است .بنابراین اوضاع حوزه مسکن از منظر
عرضه و تولید نسبت به گدشته بهتر خواهد بود .همچنان در حوزه خانههای

با متراژ باال با توجه به قدرت خرید ایرانیها که بیش از  ۴۷درصد افت داشته،
تقاضا برای واحدهای کوچک خواهد بود و رشد تقاضا هم متناسب با همان متراژ
شکل خواهد گرفت.

