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 (16:00) قیمت در بازارهای موازی

 بیت کوین بورس دالر 18طال  سکه

160.250.000 

(16/2-%) 

14.632.000 

(57/1-%) 

367.500 

 

1.407.733 

(29/1+%) 

52/19728 

(82/5 -%) 

 

  شیجهش، ب ریمسکن در دوره اخ متیسطح ق :1پارامترهای اثرگذارمقایسه تورم مسکن با تورم تولید و سایر 

به  نیاز جهش مسکن به طور قطع متاثر از تورم مصالح و زم یاگرچه بخش .کرده است دایپ شیتمام شده آن افزا متیاز سطح ق

بر  یمقطع یهاینانینااطم زیمصالح و ن متیبه ارتباط با ق هبا توج زین یتورم ارز بوده و یسازمسکن یاصل یانهیعنوان دو جزء هز

اما  یعیرطبیو غ لیاصریغ یپرش مسکن مربوط به حضور پررنگ تقاضااز اضافه یگذاشته است، اما سهم اصل ریموضوع تاث نیا

جهش  انیدر جر یملک بازانسفتهو  یاهیسرما دارانیخر 96بوده است. از اواخر سال  ریچند سال اخ یدر بازار مسکن ط یشگیهم

 نیمسکن همچن بازار کردند. جادیمسکن را ا متیالعاده پرشتاب قرشد فوق نهیباال وارد بازار شدند و زم یبا قدرت مال یملک ریاخ

. رفتیپذ یتورم ریاز عرضه تاث ینگه داشتن آنها و خوددار یبا توجه به خال یمصرف ریغ یتوسط تقاضا یملک یدهایاز انجماد خر

 نیتورم شتابان مسکن در ا سازنهیزم یبه نوع زین ریسال اخ 8وساز در طول از رکود ساخت یکمبود عرضه ناش گرید یاز سو

مانع از  موثر و بازدارنده، یبا ابزارها استگذاریس یرخ نداده بود و از طرف ریاخ یهاوساز در سالها بود.  اگر رکود بزرگ ساختسال

عرضه  انیبه حضور در جر ریکه ناگز کردیم لیتحم یملک گذارانهیبه سرما ییهانهیو هز شدیها مماندن آپارتمان استفادهیب

 توانستیکه م دیرسیم یدر بازار مسکن شهر تهران به حد یفروش یهاحجم آپارتمان کردند،یم زیپره کارو از احت شدندیم یملک

 متیق یاندازه رو نیتا ا توانستیمسکن به بازار، نم یرمصرفیغ یشدن تقاضا ریسراز جهیباشد و در نت یاهیسرما یتقاضا یگوجواب

 بگذارد. یشیملک اثر افزا

مسکن از تورم مصالح را منعکس و  متیق یریرپذیابعاد تاث زیساله ن 10در بازه بلندمدت  ینرخ مصالح ساختمان راتییروند تغ 

 مامت متیآن بر ق ریو تاث یتورم مصالح ساختمان زانیم دینبا یساختمان تیها درباره ادامه فعالکه دغدغه اول سازنده کندیم دییتا

 متیمدت ق نیبرابر شده که در ا 23 یمسکن در تهران در حال متیق نیانگیتا بهار امسال م 90دهه  یشده ملک باشد. از ابتدا

از  شتریمسکن ب زیشده در بازار مسکن ن یدر روند بلندمدت ط یر شده است. مشهود است که حتبراب 16مصالح به طور متوسط 

 یگذارمتیق ریتاثتحت یتورم مصالح ساختمان 90از دهه  یدر مقاطع نکهیداشته است. البته با توجه به ا متیمصالح رشد ق

 یارز یهااستیدهه که نرخ دالر با س نیا انهیاز م یه مقاطعبا توجه ب زیرشد نکرده و ن یاقتصاد طیبوده و متناسب با شرا یدستور

است  نیدهنده انشان ینگاه کل کیمسکن و مصالح ارائه کند، اما در  ماز رابطه تور یقیدق تیروا تواندیثابت بود، نم بایتقر یکنترل

مسکن در حال  متیاکنون ق دهدیان منش هانهیهمه گز یبررس گرفته است. یشیمسکن از تورم مصالح پ متیرشد ق زانیکه م

در  متیق یافت قطع یبه معنا نیدرصد باالتر از سطح متعارف است. البته ا10حدود  ریاخ یهاحاضر با توجه به اضافه پرش سال

 ریمتغ سکیر تیوضع ،یمواز یشده در بازارها یط یبه روندها یادیز یبستگ متیچراکه مساله بازگشت ق ست،ین ندهیآ یهاماه
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با توجه به  یرخداد نیفراهم شود چن متیبازگشت ق یبرا طیکه شرا یدارد. در صورت یانتظارات تورم جهیو در نت یراقتصادیغ

 .ستیصورت گرفته دور از انتظار ن یهاسهیمقا

 2 گانه شهر  22در مناطق  یهر مترمربع واحد مسکون متیمتوسط ق ؟دیتوان خر یم یبا وام مسکن خانه چند متر

مترمربع  8.7حدود  توانیم یتومان ونیلیم 384با وام  بیترت نیاست. به ا افتهی شیهزار تومان افزا 720و  ونیلیم 43هران به ت

 کرد. یداریخر یواحد مسکون

  خدمات در تابستان  یهابخش دکنندهیتول متیمرکز آمار از شاخص ق یبراساس گزارش رسم :3«دستمزد ساخت»تورم

است.  افتهی شیافزا 1400درصد نسبت به تابستان 28 /6وساز کار شاغل در بازار ساخت یرویدستمزد ن نهیهز نیانگیامسال، م

درصد 8 /7وساز فعال در حوزه ساخت یانسان یرویتورم دستمزد ن زانیتنها در فصل تابستان نسبت به بهار امسال م نیهمچن

بازار  یانسان یروهاین گریو د یدستمزد کارگران ساختمان نهیهز یسرعت رشد فصل دیجد یهاداده نیشده است. براساس اگزارش 

 شده بود. گزارشدرصد 5 /6بخش  نیدر ا یبهار امسال رشد فصل نکهیکرده است؛ کماا دایپ شیافزا یقدر یساختمان یهاتیفعال
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