
بازار بی رمق مسکن دوباره جان می گیرد؟

رکود پاییزی  در ساخت و ساز

گروه اقتصاد - برخالف سال های گذشته که 
فرا رسیدن پاییز شرایط بهتری را برای سازندگان 
و خریداران مسکن ایجاد می کرد، امسال شاهد 

رکود تورمی در بازار هستیم.
نیمه دوم سال از راه رسیده و در حالی که 
معمول  طور  به  گذشته  سال های  روال  طبق 
فروش مسکن  و  بازار خرید  و  اجاره  نرخ های 
در این ایام کمی رنگ آرامش و رونق به خود 
بازار  ارائه شده،  آمار های  طبق  اما  می گرفت، 
مسکن وارد دوران رکود تورمی شده که می تواند 

یک زنگ خطری برای این بازار  باشد.
طبق اعالم مرکز آمار، در شهریور ماه امسال 
شهر  مسکونی  آپارتمان های  قیمت  شاخص 
تهران به عدد ۱۵۹.۷ رسیده است که نسبت 
به ماه قبل )۱۵۴.۷( معادل ٣.٣ درصد افزایش 

داشته است.
قیمت  ماهانه  تورم   ۱۴۰۱ ماه  شهریور  در 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران ٣.٣ درصد 
بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه 
با همین اطالع در ماه قبل )١.٨ درصد(، ۱.۵ 

واحد درصد افزایش داشته است.
قیمت  نقطه  به  نقطه  تورم  همچنین 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز به عدد 
۴۵.۷ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه 
درصد(   ۴۴( قبل  ماه  با  مقایسه  در  ماه  این 

معادل ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر نرخ تورم ساالنه آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران در ششمین ماه امسال نیز 
به عدد ۳۰.۳ درصد رسیده است که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبل )٢٨.۴ درصد( معادل 

١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش ۳۶.۳ درصدی قیمت مسکن در تهران

در  هم  پیش  چندی  گزارش  این  براساس 
جدیدترین آمار های اعالمی بانک مرکزی آمده 
بود، قیمت مسکن در تهران در شهریور ۱۴۰۱ 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۶.۳ درصد 

افزایش یافته است.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریور 
۱۴۰۱ به ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان به ازای هر 
مترمربع رسیده است که نسبت به ماه گذشته 

افزایش ۱.۱ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال 
۱۴۰۰ افزایش ۳۶.۳ درصدی را نشان می دهد.

در شهریور ماه ۶ هزار و ۳۳ واحد مسکونی 
در پایتخت معامله شده که نسبت به مرداد 
کاهش ۲۲.۹ درصدی و نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته کاهش ۲۲.۵ درصدی را ثبت کرده 
است. منطقه یک با میانگین قیمت ۸۷ میلیون 
و ۱۳۰ هزار تومان گران ترین  و منطقه ۱۹ با 
میانگین قیمت ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، 

ارزان ترین منطقه تهران به شمار می روند.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
نیز نشان دهنده  تهران در شهریور ماه ۱۴۰۱ 
رشد حدود ۴۱ درصدی نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته است.
بازار مسکن رونقی برای ساخت وساز ندارد

بسیاری از کارشناسان و انبوه سازان مسکن 
هم در این زمینه معتقد هستند که بازار مسکن 
در نیمه دوم امسال به سمت افزایش قیمت و 
رکود تورمی حرکت می کند که همین امر خود 
نا امیدی برای خریداران مسکن و  زمینه ساز 

همچنین سازندگان مسکن شده است. 
موالیی یکی از سازندگان مسکن به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: بازار ساخت وساز بسیار 
دیگر  مسکن  ساخت  و  است  شده  رونق  کم 
صرفه ای برای سازندگان ندارد چرا که با افزایش 
قیمت تمام شده ساخت ناشی از رشد قیمت 
ساخت  سیمان،  و  فوالد  ساختمانی،  مصالح 

مسکن کم صرفه شده است.
بازار ساخت وساز کم رونق شده  او گفت: 
و دیگر کم تر سازنده ای به این بازار سوق پیدا 

می کند. 
نظارتی بر روند تولید مسکن نیست 

فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان 
در  آنچه  گوید:  می  خصوص  این  در  مسکن 
بازار مسکن شاهد هستیم برخالف صحبت های 
انجام شده از سوی دولت است و شرایط تولید 
مسکن در کشور بسیار پرمخاطره، پر ریسک و 
سخت است. متاسفانه هیچ نظارت و کنترلی 
نیز از سوی دستگاه های نظارتی انجام نمی شود 
همچنین دستگاه های متولی نیز به مشکالت 

دامن می زنند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره 
به پیش بینی ها برای وضعیت بازار مسکن در ۶ 
ماهه دوم سال گفت: تورم و افزایش قیمت در 
بازار مسکن برای نیمه دوم سال همچنان تداوم 
مسکن  بازار  که  پذیرفت  باید  داشت.  خواهد 
بخشی از اقتصاد است و تا زمانی که اقتصاد 
کشور در تالطم باشد، نباید انتظار داشت که 

بازار مسکن وضعیت مناسبی داشته باشد.
بازار مسکن وارد دوران رکود تورمی می شود

مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
اعالم کرده است: رشد قیمت مسکن در نیمه 
دوم سال متناسب با رشد نرخ تورم خواهد بود و 
بازار مسکن به سمت رکود تورمی حرکت می کند 
که همین امر خود باعث می شود که بازار دیگر 

رونقی نداشته باشد.
و  تورم  آثار  کاهش  صورت  در  گفت:  او 
تحریم ها این بازار به سمت تغییر خواهد کرد. 

براساس این گزارش با توجه به اینکه برخی 
از متقاضیان به طور معمول در نیمه دوم سال 
در این بازار برای خرید مسکن اقدام می کنند 
بنابراین باید دولت با ساخت و تحویل واحد های 
روند  در  تسریع  همچنین  و  مهر  مسکن 
واحد های نهضت ملی مسکن، بازار را به سمت 

آرامش و رونق هدایت کنند.

به عقیده فعاالن اقتصادی، حوزه معدن مناسب ترین و بخش دامداری، 
مرغداری و شیالت ناامن ترین محیط های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ 

بودند.
اقتصاد۲۴- اخیراً مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از »شاخص امنیت 
سرمایه گذاری در ایران« منتشر کرد که نشان می دهد نامناسب ترین 
»عمل  موضوع  اقتصادی  فعاالن  برای  سرمایه گذاری  امنیت  مؤلفه 
مسئوالن ملی به وعده های داده شده« است. همچنین دومین مؤلفه 
نامناسب در امنیت سرمایه گذاری به دلیل »میزان اختالل ایجادشده در 

اثر محدودیت های خارجی« مربوط می شود.
در این پژوهش از تهران، البرز، آذربایجان شرقی به عنوان نامناسب ترین 
استان ها برای سرمایه گذاری یاد شد. از سمت دیگر استان های خراسان 
جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب ترین وضعیت را از نظر 

شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کردند.
دامداری ناامن ترین صنعت برای سرمایه گذاری

اقتصادی مورد  از بین ۹ حوزه فعالیت  این گزارش،  نتایج  بر اساس 
سنجش در این پایش، فعاالن اقتصادی در حوزه معدن به جز )نفت و 
گاز( مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها برای سرمایه گذاری 
داشتند. اما در این میان فعاالن اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و 
شیالت نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت 
سرمایه گذاری ارائه کردند. این در حالی است که در بررسی های گذشته، 

ارتباطات و توزیع )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی( 
نامناسب ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده بودند.

در حالی در این پژوهش، امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن مثبت 
ارزیابی شد که این حوزه به دلیل تحریم ها و موانع صادراتی نتوانست 
در جذب سرمایه گذاری در این سال ها موفق عمل کند. هرچند تغییر 
قوانین و مقررات در این زمینه بی تاثیر نبود. گفته می شود که بخش 
معدن در بخش های مختلف اکتشاف، استخراج و ماشین آالت و جبران 

عقب ماندگی ها نیازمند سرمایه گذاری ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دالری است.
روند نزولی سرمایه گذاری در بخش معادن

آمار نشان می دهد در بازه زمانی ۹۴ تا ۹۹ روند رشد سرمایه گذاری 
واقعی در بخش معدن نزولی بود. متوسط رشد ساالنه سرمایه گذاری 
است.  درصد   ۱۸ منفی  موردنظر،  بازه  طی  کشور  معادن  در  واقعی 
آن طور که فعاالن اقتصادی می گویند به دلیل نوسانات و ناطمینانی ارزی 

نمی توانند اقدام به جذب سرمایه گذاری خارجی کنند.
معاونت اقتصادی اتاق تهران با استناد به داده های صندوق بین المللی 
پول اعالم کرد که رقم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ حدود 
۲۴۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد که معادل حدود ۴۱ درصد تولید 
ناخالص داخلی است. پیش بینی می شود از نسبت سرمایه گذاری به تولید 

ناخالص داخلی طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاسته شود.
این رابطه نشان می دهد که کشور های در  گزارش های پژوهشی در 

حال توسعه ازجمله ایران، از درجه باالیی از نااطمینانی متغیر های کالن 
اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی برخوردار هستند. رشد، تورم، نرخ ارز 
و سایر متغیر های مهم کالن نسبت به اقتصاد کشور های صنعتی بیشتر 
در معرض نوسان هستند و اثرات این نوسانات باال فضای نااطمینانی را 

برای تصمیم  گیری  های سرمایه  گذاری خصوصی ایجاد می کند.

با توجه به اینکه برخی از 
متقاضیان به طور معمول در 
نیمه دوم سال در این بازار برای 
خرید مسکن اقدام می کنند 
بنابراین باید دولت با ساخت و 
تحویل واحد های مسکن مهر 
و همچنین تسریع در روند 
واحد های نهضت ملی مسکن، 
بازار را به سمت آرامش و رونق 
هدایت کنند

چرا سرمایه گذاری خارجی کاهش یافت؟
ناامن ترین صنایع ایران برای سرمایه گذاری

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
تولید محصوالت کشاورزی به ۱۵۲ میلیون تن می رسد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای 
الگوی کشت تولید محصوالت کشاورزی با رشد 
۲۷ میلیون تنی به ۱۵۲ میلیون تن افزایش می 

یابد.
سازمان  رئیس  نکویی  خیام  مجتبی  آقای 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اولین 
محصوالت  کشت  الگوی  سراسری  اجالس 
و  تاریخی  روز  یک  امروز  گفت:  کشاورزی 
نقطه عطف کشاورزی ایران اسالمی که چشم 
انداز اجرای این سند دستیابی امنیت غذایی 
پایدار و اقتدار غذایی است که از طریق پیاده 
ملی  وظایف  تقسیم  و  نوآوری  نظام  سازی 

محقق می شود .
به گفته او، در سال نخست برنامه تدوین و اجرای سند نظام کشت محصوالت کشاورزی در حوزه 

زراعی و سال آینده حوزه باغی هم اضافه خواهد شد.
خیام نکویی رویکردهای اصلی برای نظارت بر تدوین الگوی کشت را حفظ و ارتقای تولید با الگوی 
مصرف فعلی، صرفه جویی ارزی، توسعه کشت گیاهان علوفه ای کم آب، توسعه کشت دانه های 
روغنی، اصالح کشت سبزی و صیفی از فصای باز به گلخانه و کاهش مصرف آب خالص و ناخالص 

اعالم کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی می گوید: با اجرای الگوی کشت،  تولید با رشد ۲۷ میلیون تنی از ۱۲۵ 
میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن می رسد، همچنین مصرف آب ۳ میلیارد مترمکعب کاهش می یابد.

به گفته او، در سال اول اجرا سطح زیر کشت از ۱۱ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار افزایش 
می یابد.

خیام نکویی گفت: اجرای الگوی کشت حدود ۶۹۷ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای گندم 
خواهد داشت، به طوریکه با احرای طرح  در سال نخست با رعایت تمام الزامات ۲.۲ میلیارد دالر 
صرفه جویی ارزی خواهیم داشت، چنانچه محقق نشود به همین میزان صرفه جویی ارزی کاهش 

خواهد یافت.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی عنوان کرد
جعل برندهای مطرح تنباکوی معسل با قیمت گزاف

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی با بیان اینکه در حال حاضر 
تخمین زده می شود نیاز ساالنه کشور ۱۰ تا ۱۲ 
هزار تن تنباکو است که سال گذشته حدود ۵۰۰۰ 
تن از آن در کشور تولید شده، تصریح کرد: خالء 
بین تولید مصرف عمدتا از طریق قاچاق یا تولید 
تقلبی  کاالهای  و  می شود  پر  تقلبی  محصول 
فروخته  باال  قیمت  و  برندهای مطرح  با جعل 

می شوند.
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
کشوری  ستاد  دبیرخانه  نامه  اساس  بر  اینکه 
کنترل و مبارزه با مصرف دخانیات به وزیر وقت 
صمت، تنباکو معسل از مصادیق تبلیغ معرفی و تولید و واردات آن ممنوع اعالم شد، تصریح کرد: 
بر این اساس یک شبه تولید و واردات محصولی که ۱۰ هزار تن مصرف دارد، متوقف شد. اما با 
شکایت انجمن در دیوان عدالت اداری اجرای این بخشنامه ابتدا متوقف شد. اما در جلسه دیوان 
عدالت اداری نامه یاد شده مغایر با قانون تشخیص داده نشد و در نهایت واردات و تولید این 
محصول محدود شد. وی افزود: از این مصرف ۱۰ هزار تنی، سه تا۴۰۰۰ تن تنباکو در سال گذشته از 
طریق تولید و واردات قانونی و مابقی از طریق قاچاق تامین شد. در نهایت در سال جاری جلسه ای 
در وزارت اقتصاد در حیطه مقررات زدایی برگزار و مقرر شد واردات و تولید قانونی تنباکوی معسل 

مجاز باشد تا نیاز کشور در این قالب تامین شود.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی، با توجه به فرآیند طوالنی 
حضور مجدد صاحبان اصلی برندها به دلیل تحریم ها و عدم حضور تولیدکنندگان در سال های 
گذشته، ایجاد زیرساخت های الزم برای تولید ۱۰۰ درصد تنباکوی معسل مورد نیاز کشور زمان بر 
خواهد بود. در حال حاضر تخمین زده می شود نیاز ساالنه کشور ۱۰ تا ۱۲ هزار تن تنباکو است که 
سال گذشته حدود ۵۰۰۰ تن از آن در کشور تولید شد. خال بین تولید مصرف عمدتا از طریق قاچاق 
یا تولید محصول تقلبی پر می شود، چرا که واردات قانونی در سال های گذشته ناچیز بوده است. 

کاالهای تقلبی با جعل برندهای مطرح و قیمت باال فروخته می شوند.

  

بانک مرکزی اعالم کرد
بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان وثیقه ممنوع است

طبق اعالم بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر 
عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک ها و موسسات اعتباری 

غیربانکی ممنوع است.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد 
بخشنامه ۲۳    اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر 
عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک     ها و موسسات اعتباری 
اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  چنانچه  همچنین،  است.  ممنوع  غیربانکی 
از اعطای تسهیالت و  غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل 
منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری 
مدت دار از تسهیالت گیرنده کنند، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور 
معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه 
الزامی است.   گفتنی است؛ طبق گزارشات دریافتی،  نیستند،  تسهیالت 
بررسی های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم 
رعایت بخشنامه های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول 
اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک ها خواهد شد؛ از این رو مقتضی 
است به قید تسریع اقدامات الزم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ 

شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد.

نرخ بیکاری تابستان به ۸.۹درصد کاهش یافت
ایجاد ۳۷۴هزار شغل جدید

مطابق آمار ارائه شده از مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جمعیت 
۱۵ساله و بیشتر ۸.۹درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آخرین آمار ارائه شده 
از سوی مرکز آمار از نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و 
بیش تر ۸.۹ درصد شده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن 
است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ) تابستان ۱۴۰۰(، 
۰.۷ درصد کاهش یافته است. در تابستان ۱۴۰۱، به میزان ۴۱ درصد جمعیت 
١٥ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا 
بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن 
است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ۱۴۰۰( ۰.۱ 
درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ 
میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار 
نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در تابستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیش  ترین سهم 
اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت 
با ٣٣.٨ درصد و کشاورزی با ١٥.٨ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا 
٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۳ درصد از فعاالن این گروه سنی در تابستان 
۱۴۰۱ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد 
این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ۱۴۰۰( ٢.٧ درصد کاهش 
یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می دهد که 
در تابستان ۱۴۰۱، ١٦,٢ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند، 
این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این 
نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ١.٤ درصد کاهش یافته است. بررسی 
سهم جمعیت ١٥ساله و بیش تر دارای اشتغال ناقص نشان می دهد که در 
تابستان ۱۴۰۱، ٩,٢ درصد جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، 
رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از ٤٤ ساعت در هفته 
کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند، این در حالی است که ٣٩.٦ 
درصد از شاغلین ١٥ساله و بیش تر، ٤٩ ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

 افزایش ۳۷۴هزارنفری شاغلین در تابستان امسال
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۱ بیانگر این است که تعداد 
جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳میلیون و ۷۷۹ هزار نفر بوده 
است که نسبت به مدت فصل مشابه سال قبل ۳۷۴ هزار نفر افزایش داشته 
است.  بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در 
تابستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده است، در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۸ درصد و 
کشاورزی با ۱۵.۸ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی 
از آن است که ۲۳.۰ درصد از فعاالن این گروه سنی در تابستان ۱۴۰۱ بیکار 
بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ۱۴۰۰( ۲.۷ درصد کاهش یافته 
است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز نشان می دهد که در 
تابستان ۱۴۰۱، ۱۶.۲ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند، این 
در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ 

نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۱.۴ درصد کاهش یافته است.
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