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به بهرهبرداری رسید

همزمــان بــا هفته حمل و نقــل ۸۹ ،پروژه ریلی بــه ارزش  ۲۷۷میلیارد تومان با
حضــور وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل راهآهــن جمهوری اســامی ایران به
بهرهبرداری رسید.
به گــزارش ایرنا این پروژها دیروزاز طریق ویدیوکنفرانســی و در چهار اســتان
کشــور با دســتور وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل راه آهن جمهوری اســامی
ایران به بهرهبرداری رسید.
ایــن پروژهها شــامل  ۱۲پروژه در حــوزه فنی و زیربنایی بــه ارزش  ۲۲۱میلیارد
تومان و  ۷۷پروژه در حوزه خدمات ساختمان و ایستگاهی به ارزش  ۵۶میلیارد
و  ۵۰۰میلیون تومان در ســطح شبکه ریلی است .ارزش این  ۵۲۱دستگاه افزون
بر هزار و  ۳۵۶میلیارد تومان است.

 ۲۴ëëپروژه ریلی با هدف ارتقای ایمنی در سفر با قطار به بهرهبرداری رسید
در همیــن حــال مدیرعامــل راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران بــا اشــاره به
بهرهبــرداری از  ٨٩طــرح ریلــی ،گفت :از این تعداد  ۲۴پروژه در راســتای ارتقای
ایمنــی اســت کــه اعتمــاد به شــبکه حمل و نقل ســبز را بیــن مســافران افزایش
میدهد.
«سعید رســولی» مدیرعامل شرکت راه آهن دیروز در مراسم بهرهبرداری از
 ٨٩پروژه ریلی که در چهار استان کشور به صورت ویدیوکنفرانسی به بهرهبرداری
رســید ،افزود :و در ادامه سلســله افتتاحهای راهآهن با شــعار «امیدآفرینی روی
ریل خودباوری»  ۸۹پروژه به ارزش  ۲۷۷میلیارد تومان افتتاح شد.
وی دربــاره جزئیــات پروژهها گفــت ۲۴ :پروژه در راســتای ارتقــای ایمنی و ۱۱
پروژه در راستای آراستگی شبکه ریلی و کاهش آلودگی هوا است.
این مقام مســئول ادامهداد :در بخش بازســازی و بهسازی خطوط  ۱۲پروژه و
در بخــش ســاخت و تکمیل خطوط چهــار پروژه بــه ارزش  ۳۷.۵میلیارد تومان
داریم .معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :سه پروژه تطویل خطوط ایستگاهی به
ارزش  ۱۷.۵میلیــارد تومــان و  ۷۷پروژه در حوزه خدمات و ایســتگاهها به ارزش
 ۵۶میلیارد تومان ،از دیگر پروژه هایی بود که به دستور وزیر راه افتتاح شد.
وی خاطرنشانکرد :برخی از این پروژهها هرچند با ارقام کوچک اما با همت
بلند انجام شد و دستاوردهای مهمی برای شبکه ریلی به دنبال خواهد داشت.

اخبــــار

 ٨٩پروژه ریلی به ارزش  ٢٧٧میلیارد تومان
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گزارش مرکز آمار از بازار زمین و مسکن در تابستان امسال نسبت به پارسال نشان میدهد

مهلت تکمیل آورده نقدی مسکن ملی
تا  ۵دیماه تمدید شد

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :فرصت متقاضیان مسکن ملی برای تکمیل
و پرداخت آورده نقدی تا ساعت  ۲۴جمعه (پنجم دیماه) تمدید شد.
«محمــود محمودزاده» افزود :آخرین مهلت نامنویســی مســکن ملی تا ۳۰
شــهریور بود که تا ســاعت  ۲۴روز  ۳۰آذرماه برای تکمیل مدارک و آورده نقدی
مهلت داده شــد .وی افــزود :برای آخرین بار تا ســاعت  ۲۴جمعه  ۵دی دوباره
فرصتــی را برای کســانی که مدارک خــود را تکمیل کردهاند امــا در تأمین آورده
نقدی خود دچار مشکل بودند ،تعیین کردیم.
محمــودزاده ادامــه داد :کســانی کــه پول واریــز کرده انــد و پیامک بــرای آنها
نیامــده مشــکلی نیســت و میتواننــد بــا مراجعــه به ســایت ثبتنــام و ورود کد
رهگیریشــان از آخریــن وضعیــت پرونده خود مطلع شــوند .وی افــزود :پس از
تعییــن تکلیف متقاضیان مرحله نخســت ،نامنویســی جدیدی را برای مســکن
ملی خواهیم داشت /.پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
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متوسط قیمت مسکن و زمین  100درصد افزایش یافت
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در کشور به متری  7.1میلیون تومان رسید

گــروه اقتصــادی  -قیمــت هــر متــر
آپارتمان در تابســتان امسال در کشور
به  7.1میلیون تومان رسید که نسبت
به تابســتان ســال  98معــادل 95.8
درصد افزایش را نشان میدهد.
مرکز آمار گــزارش مربوط به بازار
مســکن در فصل تابســتان را منتشــر
کــرد .این آمار نشــان میدهد در بازار
مسکن در تابســتان امسال ،قیمتها
افزایشــی بوده اســت و قیمت زمین،
مســکن و اجارهبها نسبت به تابستان
سال  98رشد را نشان میدهد.
بنگاههای معامالت ملکی کشــور
موظــف هســتند مشــخصات تمــام
معامــات خریــد و فروشــی که ســند
آنها از طریق دفتر ثبت اســناد انتقال
پیــدا میکنــد را در ســامانه اطالعات
مدیریــت معامــات امــاک و
مستغالت کشور ثبت نمایند .با تکیه
بــر ایــن اطالعــات ،مرکز آمــار ،بانک
مرکــزی و وزارت راه و شهرســازی
آمــار مربــوط بــه بــازار مســکن را
بهصورتهــای مختلــف ماننــد آمــار
ماهانــه ،فصلــی یا ســاالنه اســتخراج
میکنند.
ëëرشد قیمت زمین بیش از  100درصد
گــزارش مرکز آمار نشــان میدهد
در یــک ســال یعنی از تابســتان  98تا
تابستان امسال قیمت یک متر زمین
یــا زمیــن ســاختمان کلنگــی 101.8
درصد افزایش یافته اســت .متوســط
قیمت فــروش هر مترمربــع زمین یا
زمین ساختمان مســکونی کلنگی در
تابستان امسال  7میلیون و  300هزار
تومــان بود که نســبت بــه فصل بهار،
 28.4درصد و نسبت به فصل مشابه
ســال قبــل 101.8درصــد افزایــش
داشــته اســت .در این آمــار ،میانگین
زمین یا زمین ساختمان کلنگی 267

متر اســت .کمترین قیمــت زمین در
این مــدت  1.1میلیــون تومان قیمت
دارد .متوســط بیشترین قیمت زمین
معامله شــده هــم در این مدت 155
میلیون تومان است.

ëëافزایش قیمت مسکن
بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 60
درصــد قیمــت مســکن مربــوط بــه
قیمــت زمیــن اســت ،رشــد قیمــت
زمیــن تأثیــر مســتقیم بــر قیمــت
مســکن دارد .بر این اســاس ،گزارش
مرکــز آمــار نشــان میدهــد مســکن
هــم ماننــد زمیــن از تابســتان ســال
گذشــته تــا تابســتان امســال بیــش از
 95درصد رشــد قیمت دارد .متوسط
قیمــت فروش هــر مترمربع مســکن
معاملــه شــده از طریــق بنگاههــای
معامــات امــاک در کل کشــور 7.1
میلیــون تومان با میانگین مســاحت
 105مترمربــع و متوســط عمــر بنــای
 12ســال بــوده اســت ،کــه نســبت بــه
فصــل قبل24.8 ،درصد و نســبت به
فصل مشابه ســال قبل  95.8درصد
افزایش داشته است .کمترین قیمت
یک متر مسکن در این مدت حدود 2
میلیون تومان و بیشترین قیمت هم
 130میلیون تومان است.
البته با رشــد قیمت مســکن بویژه
از ابتدای امسال ،برخی آمارها نشان
میدهــد قیمــت مســکن در آذرمــاه
روند کاهشــی را طی کرده اســت .این
کاهش قیمت ،براساس آمار اتحادیه
مشــاوران امالک ،در آذرماه در شــهر
تهــران حــدود  15درصــد کاهــش
قیمت مسکن را نشان میدهد.
ثبــات قیمــت نســبی در بــازار ارز
و همچنیــن چشــم اندازهــا نســبت
بــه بهبــود روابــط اقتصــادی و انجام
مذاکــرات بینالمللــی عوامــل مهم

در کاهــش قیمــت مســکن در آذر
اســت؛ البتــه آمــار بانک مرکــزی هم
نشــان مــیداد که در آبانماه شــتاب
رشــد قیمت مســکن کند شده است.
بــه گفتــه فعاالن بــازار مســکن ،افت
قیمــت در ایــن بــازار ابتــدا خــود را با
کاهــش معامــات نشــان میدهــد
اکنون نیز آمار رسمی حاکی از کاهش
معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه
سال قبل است.
ëëاجاره بها
براساس گزارش مرکز آمار قیمت
اجاره بهای مسکن هم در بازه زمانی
تابســتان ســال گذشــته تــا تابســتان
امســال افزایشــی بوده اســت .در این
مدت متوســط مبلغ اجاره ماهانه به
عــاوه ســه درصــد ودیعــه پرداختی
بــرای اجــاره یــک مترمربــع مســکن
در کل کشــور  19هــزار و  400تومــان با
میانگیــن مســاحت  100مترمربــع و
متوســط عمر بنا 14ســال بوده است،
که نســبت به فصل قبــل 12.7درصد
و نســبت به فصل مشــابه ســال قبل
 43.8درصد افزایش داشــته اســت.
کمتریــن نــرخ اجــاره بها هــم در این
مدت متری  2هزار تومان و بیشترین
آن متری  490هزار تومان است.
ëëاختالف آماری
پیــش از آنکــه مرکز آمــار ،گزارش
مربوط به بازار مسکن کشور در فصل
تابســتان را منتشــر کنــد ،وزارت راه و
شهرســازی ،در گزارشی آمار جامعی
از بــازار مســکن کشــور تــا آبــان مــاه
امســال را منتشــر کرد .اما در گزارش
وزارت راه و شهرســازی متوســط
قیمــت مســکن در کشــور متــری 15
میلیــون و  200هــزار تومــان اعــام
شــده بود .البته در ایــن گزارش تأکید

شــده اســت که ایــن قیمت بــا حذف
شــهر تهــران از محاســبه آمــاری ،بــه
 8.1میلیــون تومــان کاهــش مییابد.
متولیــان مســکن در وزارت راه و
شهرســازی معتقدند ،آمارها مربوط
بــه قیمت مســکن در شــهر تهــران و
آن هــم فقــط در چنــد منطقــه ایــن
شهر ،موجب افزایش متوسط قیمت
مســکن در کل کشــور میشــود که اگر
تهــران را از ایــن آمــار حــذف کنیــم
متوســط قیمــت مســکن در کشــور 7
میلیــون تومــان کاهــش مییابــد .بــا
ایــن حال با حذف شــهر تهران هم از
آمار کشــوری ،قیمتی کــه وزارت راه و
شهرسازی برای مســکن در کل کشور
ارائــه داده اســت یک میلیــون تومان
بیش از آمار مرکز آمار است که دالیل
مختلفی دارد.
به نظر میرســد چون آمار وزارت
راه فقــط مربــوط بــه مراکز اســتانها
اســت و قیمــت همیشــه در مرکــز
اســتان نسبت به شهرســتانها بیشتر
اســت ،بنابراین قیمت متوســطی که

وزارت راه و شهرســازی برای یک متر
مســکن در کشــور اعالم کرده بیش از
قیمــت اعالمــی مرکــز آمار اســت .از
ســوی دیگر مرکــز آمار بــرای ارزیابی
متوســط قیمــت مســکن در ســطح
کشور مســکن با عمر متوسط  12سال
را مد نظر قرار داده اســت اما در آمار
مربــوط بــه وزارت راه و شهرســازی
متوســط عمر دخیل نیســت .با توجه
به اینکه قیمت مســکن نوساز نسبت
به مســکن چند ســال ســاخت ،باالتر
اســت ،به این ترتیب آمــار وزارت راه
و شهرســازی نســبت بــه آمــار مرکــز
آمار قیمتــی باالتر را نشــان میدهد.
در آمــار وزارت راه و شهرســازی در 9
ماهه امســال متوســط قیمت مسکن
در تهــران  27.7میلیــون ،در کشــور
 15.2و در کشــور بدون احتساب شهر
تهران  8.1میلیون تومان است.
چــون منبــع انتشــار آمــار هــم
در مرکــز آمــار و هــم در وزارت راه
و شهرســازی یــک منبــع یکســان و
معامــات ثبــت شــده در بنگاههــای

مشــاوران امــاک اســت ،بنابرایــن
اختالفــات آماری مربوط به جزئیاتی
اســت که هر بخش برای خود در نظر
گرفته است.
همچنیــن مرکــز آمــار در گــزارش
خــود عنوان کرده که با توجه به اینکه
کاهــش یــا افزایــش حجــم (تعــداد)
معامالت در شهرهای بزرگ ،باعث
کاهــش یــا افزایــش شــدید متوســط
(حســابی) قیمــت در ســطح اســتان
یا کشــور میشود ،از متوســط تعدیل
شــده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با
حذف اثر حجم معامالت ،تغییرات
واقعــی قیمــت را مشــخص کــرد .در
ضمــن وزنهــای مــورد اســتفاده بــر
مبنــای واحدهــای مســکونی دارای
سکنه در سرشــماری عمومی نفوس
و مسکن  ١٣٩٥بهروز شده است.
بایــد بــه این نکتــه هم اشــاره کرد
کــه آمــار وزارت راه و شهرســازی تــا
آبان امســال اســت اما آمار مرکز آمار
مربــوط به فصل تابســتان و مقایســه
آن با تابستان سال گذشته است.

