
در شرايطي كه مش�اور اقتصادي رئيس جمهور 
چندي پيش عنوان داش�ت با كاهش نرخ سود 
سپرده هاي بانكي، منابع به بخش مسكن ورود 
خواهد كرد و اين بخش از ركود پنج ساله خارج 
خواهد ش�د، به نظر مي رس�د مناب�ع بانكي به 
جاي بخ�ش مس�كن از ب�ازار ارز، طال و س�كه 
س�ر درآورده اس�ت، اين در حالي اس�ت كه با 
وجود بي�ش از 2/5 ميلي�ون مس�كن خالي از 
س�كنه آماده عرضه ت�ا پايان س�ال 95 به نظر 
مي رس�د هم اكنون كه در پايان س�ال 96 قرار 
داريم ب�ر تع�داد خانه هاي خالي افزوده ش�ده 
باش�د و ارزش افزوده واقعي بخش مس�كن در 
س�ال جاري نيز باز ه�م منف�ي از آب دربيايد. 
 چندي پي��ش مسعود نيل��ي، مش��اور اقتصادي 
رئيس جمهور طي مصاحب��ه اي اظهار داشت كه با 
كاهش نرخ سود بانكي منابع از اين بخش به بخش 
مسكن و ساختمان ورود كرده است و سيگنال هاي 
مثبتي در اين رابطه در بخش قيمت مسكن به چشم 
مي خورد، با وجود اينكه چند ماه پيش همزمان با 
اين مصاحبه برخي از كارشناسان اقتصادي كاهش 
دستوري نرخ سود بانكي و ورود سپرده ها به بخش 
مسكن را بعيد مي دانستند، اما شواهد نشان مي دهد 
كه گويا منابع چندان به بخش مسكن ورود نكرده و 

سر از ساير بازارها درآورده است. 
  رش�د خانه های خالی از س�كنه در ركود 

بازار
اگر چه مسئوالن وزارت راه و شهرسازي تالش كردند 
تا بگويند 2/5 ميليون مسكن خالي از سكنه اي كه 
تا پايان سال 95 در كش��ور گزارش شده، مسكن 
لوكس و متعل��ق به مناطق گ��ران شهرهاست اما 
بررسي ميداني نشان مي دهد كه مسكن هاي خالي 
از سكنه در تمامي مناطق شهري پراكنده است، از 
اين گذشته به دليل تداوم ركود مسكن از آخرين 
گزارش مركز آمار در رابطه با مسكن هاي خالي از 
سكنه به نظر مي رسد طي يك س��ال اخير هم بر 

حجم خانه هاي خال��ي از سكنه افزوده شده باشد، 
بدين ترتيب خروج ب��ازار مسكن از رك��ود با سد 
خانه هاي خالي از سكنه اي كه بسياري از اينها هم 

براي فروش فايل شده اند روبه رو است. 
  بمب�اران خبری مس�كن را از ركود خارج 

نمی كند
افراد ذينف��ع در رشد بهاي مسك��ن طي پنج سال 
اخير كه مسكن در ركود عميق و استثنايي فرورفته 
است، پيوسته تالش كرده اند تا با بمب و موج هاي 
خبري فضاي مساعدي را براي رشد قيمت ها در بازار 
ايجاد كنند، اما واقعيت اين است كه اوضاع اقتصاد 
ايران براي خروج مسكن از ركود بسيار پيچيده تر 
از آن است كه با خب��ر و اظهار نظر مقامات اين بازار 
از ركود خارج شود و به نظر مي رسد بخش مسكن 
و ساختمان تا س��ال 1400 و شايد هم بيش��تر با 
وضعيت نامساعدي روبه رو باشد، از همه مهم تر آنكه 
بنيه مالي عموم خانواره��اي ايراني ضعيف ارزيابي 
شده و رشد هزينه هاي ضروري معيشت مجالي براي 
بخش مسكن نمي گذارد.  در اين ميان نكته جالب 
آن است كه ركود بخش مسكن و ساختمان از سال 
91 تا كنون ادامه داشته و مركز پژوهش هاي مجلس 
پيش بيني كرده است كه در سال جاري نيز بخش 
مسكن و ساختمان همچنان در ركود باقي خواهد 
ماند.  مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرده كه 
رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 96 نيز 
منفي 2/4 درصد باقي بماند. اين وضعيت ريشه در 
كاهش هزينه هاي عمراني بودجه و همچنين كاهش 
سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي دارد.  از 
سوي ديگر رشد پروانه ه��اي صادراتي در سال 95 
نسبت به سال 94 حدود 15درصد بوده است؛ اين 
رشد در سال قبل از آن منفي 14درصد بود. در شش 
ماهه نخست سال جاري تعداد پروانه هاي صادر شده 
در مناطق شهري رشد 7/8 درصدي داشته است. 
به طور كلي مي ت��وان گفت رش��د ساختمان هاي 
بخش خصوصي در پايان سال 96 مثبت و حدود 1/4 

درصد پيش بيني مي شود. به اين ترتيب رشد ارزش 
افزوده بخش مسكن و ساختمان دولتي و غير دولتي 

در پايان سال 96 منفي 2/4 درصد خواهد بود. 
  ارزش خانه های خالی چقدر است؟

در شرايط��ي تعداد مسكن هاي خال��ي از سكنه تا 
پايان سال 95 بيش از 2ميلي��ون 500هزار واحد 
مسكوني در سراسر كش��ور عن��وان شده است كه 
به اعتق��اد كارشناس��ان به دليل رك��ود اقتصادي 
پيش بيني مي شود هزاران واح��د مسكوني ديگر 
نيز به خيل واحدهاي خالي از سكنه كه عمومشان 
براي فروش فايل شده اند، افزوده شود. گفتني است 
پيش از اين وزير راه و شهرس��ازي ارزش خانه هاي 
خالي را 250 ميلي��ارد دالر عنوان ك��رده بود كه 
بهاي ريالي اش ب��ا دالر 4800 تومانی حدود هزار 
ميليارد توم��ان مي شود و نكته مه��م آن است كه 
پراكندگي اين واحدهاي خالي از سكنه مربوط به 
تمامي مناطق شهري است ك��ه صدور پروانه هاي 

ساختماني اين موضوع را تأييد مي كند. 
  رشد تس�هيالت مس�كن ناكارآمد است، 

متقاضيان مسكن ضعف درآمد دارند 
به اين مقوله باي��د اين مهم را ه��م اضافه كرد كه 
اقتصاد اي��ران با ضعف شديد ط��رف تقاضا مواجه 

شده است و بدين ترتيب به نظر مي رسد كل اقتصاد 
ايران بايد خود را براي اصالح قيمت در بخش زمين 
و ساختمان آماده كن��د و جريان هايي كه تا كنون 
مانع اصالح قيمتي در بخش مسكن شده اند، هزينه 
واقعي شدن قيمت ها در اين بخ��ش را بپذيرند.  از 
اين حيث كل اقتصاد در اي��ن مقال مطرح شد كه 
دارندگان ث��روت عموماً دارايي هاي��ي را در حوزه 
مسكن و ساختمان دارا هستند كه بايد براي تعديل 

و اصالح قيمت اين دارايي ها فكري كنند. 
  بازار مس�كن نياز به تخليه حباب قيمتی 

دارد
بررسي نمودار و انديكاتور بهاي زمين و ساختمان 
با انواع كاربري در طول دهه هاي گذشته نش��ان 
مي دهد كه حركت قيمت در اين حوزه سينوسي 
بوده و در بازه زماني سه تا چه��ار سال يك دوره 
ركود و يك دوره رونق را تجرب��ه كرده است، اما 
معادالت در بازار مسكن از سال 91 به بعد كاماًل 
تغيير كرده و بخش مسك��ن در يك ركود عميق 
فرو رفت كه با گذش��ت بيش از پن��ج سال هيچ 
نش��انه اي از رونق بخش مسكن در اقتصاد ايران 
به چش��م نمي خورد و تمام��ي شاخص ها اعم از 
سرمايه گذاري، پروانه هاي ص��ادره ساختماني، 
قيمت و حجم معام��الت روند منف��ي را تجربه 
كرده اند، البته در رابطه با قيمت از طريق شانتاژ 
و پمپاژ اخبار مثبت تالش شده از اصالح قيمت 

زمين و ساختمان جلوگيري شود. 
  رشد وام كارساز نشد

از ط��رف ديگر نكت��ه جالب اين است ك��ه از سال 
92 تاكنون به تص��ور اينكه مش��كل ركود بخش 
مسكن ضع��ف تقاضا است، وام خري��د مسكن در 
چند نوبت افزايش ياف��ت و به رغم اينكه وام خريد 
مسكن در محدوده بي��ش از 100 ميليون تومان 
قرار گرفته است، اما رونقي در بازار مسكن به چشم 

نمي خورد. 
  ضعف تقاضا مختص كل اقتصاد است

البته بايد عن��وان داشت در اينك��ه بخش مسكن 
مشكل ضعف مالي طرف تقاضا دارد شكي نيست، 
اما اين ضع��ف را بايد به كل اقتص��اد ايران تعميم 
داد، زيرا آنقدر به شك��ل مصنوعي و غيرمنطقي با 
قيمت كاالهايي چون زمين و ساختمان در طول 
سال هاي اخير بازي شده اس��ت كه تقاضا حتي با 
آپشن و امتياز وام خريد مسكن 100ميليون توماني 
نيز تحريك نمي شود چراكه عموم مردم جامعه از 

درآمد اندكي برخوردار هستند. 
  توليد اخبار مثبت پيرامون بخش مسكن

بخش زمين و ساختمان از منظر كالن با چالش هاي 
بسيار اساسي روبه رو است كه به رغم پمپاژ خبري 
پنج ساله ب��راي بهبود وضعيت ب��ازار مسكن، اين 
بخش هيچ واكنش��ي ديگر به جو سازي مسئوالن 
دولت��ي، فع��االن بخش خصوص��ي و همچني��ن 
رسانه هاي اقتصادي از خود نش��ان نمي دهد و در 
جامعه اي كه غ��ذا، پوشاك، درم��ان و حمل و نقل 
بخش اعظم��ي از درآم��د عموم م��ردم جامعه را 
مي بلع��د، ديگر تواني براي حض��ور در بازار كاالي 
گران قيمتي چ��ون مسكن باق��ي نمي ماند، بدين 
ترتي��ب سوداگري هاي چند ده سال��ه و موج هاي 
مكزيك��ي و سينوسي ك��ه بيماري هلن��دي را در 
اقتصاد ايران در بخش مسكن پديد مي آورد، بخش 
مصرفي زمين و ساختمان را ب��ا اختالالت جدي 
روبه رو ك��رده و اجاره نش��يني را در جامعه تقويت 

كرده است. 

رويارويي گازي قبرس و تركيه 
مقامات قبرس اعالم كردند يك س�كوي حف�اري گازي متعلق به 
ش�ركت اني ايتاليا در حال عزيمت به درياي شرق مديترانه براي 
اكتشافات گازي توسط كشتي هاي جنگي تركيه متوقف شده است. 
به گزارش راشاتودي، مقام��ات قبرس، تركيه را به ايج��اد مانع بر سر 
فعاليت هاي اكتش��اف گاز اين كش��ور متهم كردند. ق��رار بود سكوي 
حفاري سايپم 12000 براي اكتشاف گاز به مناطق جنوب شرق قبرس 
منتقل شود كه ترك ها اعالم كردند در اين مناطق فعاليت نظامي داشته 

و اين سكو نمي تواند به مسير خود ادامه دهد. 
در حالي كه قبرس و تركيه روابط سياسي ندارند، مقامات ترك اعالم 
كردند كه قبرس قرار بود اين كشتي را به منطقه ويژه اقتصادي تركيه 

ببرد و اين در حالي است كه اين منطقه تحت كنترل تركيه است. 
وزارت امور خارجه تركيه به شدت نسبت به اقدامات اكتشافي يكجانبه 
قبرس يونان در اين منطقه انتقاد كرده است. وزارت امور  خارجه تركيه 

مدعي است اين اقدام قبرس ثبات منطقه را تهديد مي كند. 

تداوم افزايش قيمت نفت 
قيمت نفت روز سه شنبه تحت تأثير بهبود بازارهاي سهام جهاني 
پس از ريزش ش�ديدي كه هفته گذش�ته داش�ت، افزايش يافت. 
به گزارش ايسنا، بهاي معام��الت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا 
15 سنت يا 0/2درصد نسبت به قيمت نهايي روز دوشنبه افزايش يافت 
و به 59/44 دالر در هر بش��كه رسيد. بهاي معامالت آتي نفت برنت با 
19 سنت يا 0/3 درصد افزايش نسبت به روز دوشنبه به  62/78 دالر 

در هر بشكه رسيد. 
به گفته استفن اينس، مدير معام��الت منطقه آسيا اقيانوسيه شركت 
OANDA، بازارهاي نفت دوشنبه گذشته تالش كردند اندكي بيش 
از بهبود مرتبط با بازار سهام احيا شوند. بازارهاي سهام هفته گذشته 
يكي از بزرگ ترين ريزش هاي تاريخي خود را تجربه كردند كه اعتماد 

سرمايه  گذاران در سراسر بازارها را متزلزل ساخت. 
به گفته معامله گران نفت، با بازگشت آرامش نسبي به بازارهاي مالي 
توجهات به سطح ذخاير به منظور ارزيابي ميزان عرضه جلب مي شود. 
به گفته ويليام اوالگلين، تحليلگر سرمايه گذاري در شركت »ريوكين 
سكوريتيز«، تغيير در سطح ذخاير در هفته جاري براي جهت دهي به 

قيمت نفت بسيار اهميت خواهد داشت. 
مؤسسه خصوصي امريكن پتروليوم ب��رآورد خود از سطح ذخاير نفت 
را ديروز منتش��ر كرد، در حالي ك��ه اداره اطالعات ان��رژي امريكا آمار 
توليد نفت و ذخاير سوخت خود را امروز منتشر خواهد كرد. آمار اداره 
اطالعات انرژي امريكا نش��ان داد بازارهاي نفت جهان در سال 2017 
دچار كمبود عرضه شدند كه تا حد زيادي به دليل اجراي توافق كاهش 
توليد به رهبري اوپك بود، اما اين آمار نشان مي دهد بازار امسال تا حد 

زيادي با مازاد عرضه مواجه خواهد بود.
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مسکن با كاهش سود بانکی هم از ركود خارج نشد

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

19720بانك انصار
3050699مهندسي نصيرماشين 

15613سيمان سپاهان 
9317561نفت سپاهان

1015سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
117656سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

223701065سازه پويش 
223701065سازه پويش 

17942854شركتارتباطاتسيارايران
2967141توليدي كاشي تكسرام 

148469آلومينيوم ايران 
142866سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

2315102تراكتورسازي ايران 
167071لبنيات پاك 

204787ايران ياساتايرورابر
5319225كشت وصنعت پياذر

3055120الكتريك خودروشرق 
3256126حمل ونقل بين المللي خليج فارس

3628133معادن منگنزايران 
4077137پاكسان 

203063فوالدكاوه جنوب كيش
205563شكرشاهرود

164948فوالدآلياژيايران
222762 پگاه آذربايجان غربي 

4351114دوده صنعتي پارس 
133933سيمان شاهرود
6768159مس شهيدباهنر

294067پتروشيمي آبادان 
265456توريستيورفاهيآبادگرانايران

326167فراورده هاي نسوزايران 
101920سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

239947سرمايه گذاري آتيه دماوند
459587داده گسترعصرنوين- هايوب

489292نوردوقطعات فوالدي 
342361شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

213738كاشي الوند
236037فوالدمباركه اصفهان

374456ايران تاير
384056شيشه وگاز

201228قندثابت خراسان 
251434كابل البرز
380348نيروكلر

778793پارس سويچ 
632075پااليش نفت تبريز

702179لوله وماشين سازي ايران 
248225شهدايران 

14567143آسان پرداخت پرشين
26466258قندشيرين خراسان 

123512ليزينگرايان سايپا
8458كمباين سازي ايران 
250323توليديچدنسازان

140612نوردآلومينيوم 
8337پالسكوكار

262222تكنوتار
366029پااليش نفت تهران

218817صنايع شيميايي فارس 
959673كنترل خوردگي تكين كو

297922بيمه دانا
848762پارس خزر

276920سرمايه گذاري صنعت بيمه 
465232قندمرودشت 

17202114شركتارتباطاتسيارايران
728040داروسازي ابوريحان 

298016رادياتورايران 
305216توليدي گرانيت بهسرام 

841343سيمان خاش 
11255سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

13626ماشين سازي نيرومحركه 
18338سرمايه گذاريگروه توسعه ملي

417918كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
238410ملي سرب وروي ايران 

1579766پتروشيمي خارك 
421617همكاران سيستم
8833سيمان كردستان
390813پتروشيمي مبين

573517شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
368410گروه صنعتي بوتان 

25887صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11943واسپاريملت

465110صنايع پتروشيمي خليج فارس
33857پااليش نفت اصفهان

14653ليزينگ صنعت ومعدن 
24675سرمايه گذاري ساختمان ايران

547511سبحان دارو
21924بانك خاورميانه
28505فروسيليس ايران 

17223محورسازان ايران خودرو
19953كارخانجات توليدي شهيدقندي

20903گسترش نفتوگازپارسيان
10001ايركاپارتصنعت

10311سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ( 
1611615داروسازي اسوه 

21502مخابراتايران
12891سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

14631سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17591گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

54153ايران ترانسفو
19631سيمان كرمان 
41822بهنوش ايران 

48432المپ پارس شهاب 
219697پتروشيميفناوران

  از سال 92 تاكنون به تصور 
اينكه مش�كل ركود بخش 
مسكن ضعف تقاضا است، 
وام خريد مس�كن در چند 
نوبت افزايش يافت و به رغم 
اينك�ه وام خريد مس�كن 
در مح�دوده بي�ش از 100 
ميليون توم�ان قرار گرفته 
اس�ت، اما رونق�ي در بازار 
مسكن به چشم نمي خورد

آقاي نيلي! سپرده هاي بانكي به جاي بازار مسكن از جاي ديگر سر درآورد  هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

www setadiran ir

وزارت نیرو 
شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستان

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي 

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستان

آگهی مناقصه عمومى یک مرحله اى 

شماره 
محل تامین برآورد اولیه (ریال)نام و محل پروژهمناقصه

تضمین شرکت در رشته و پایه مورد نیازاعتبار
فرآیند ارجاع کار(ریال)

 www.znabfa.ir  http://iets.mporg.ir

 http://iets.mporg.ir , http://znabfa.ir
 http://tender.nww.ir

 خواروبار كارگري
 در سال ۹۷ افزايش نمي يابد

مع�اون وزي�ر كار ب�ا اع�الم اي�ن خب�ر ك�ه تصمي�م مجل�س 
ب�راي افزاي�ش 15ت�ا 1۸درص�دي حق�وق زي�ر 2 ميلي�ون 
كارمن�دان دول�ت روي دس�تمزد كارگري ه�م اثرگ�ذار خواهد 
ب�ود، گف�ت: س�ال آين�ده بيش�تر روي م�زد مبن�اي كارگ�ري 
متمرك�ز خواهي�م ب�ود و افزايش ب�ن خواروب�ار منتفي اس�ت. 
به گزارش ف��ارس، احمد مش��يريان در حاشيه نش��ست تخصصي 
گفت وگوي اجتماعي سه جانبه با حضور در جمع خبرنگاران از تأثير 
مصوبه مجلس درباره افزايش 15ت��ا 18درصدي حقوق كارمندان با 
حقوق كمتر از 2 ميليون روي تصميمات ش��وراي عالي كار خبر داد 
و گفت: وقتي  كه مجل��س براي كارمنداني كه زي��ر 2ميليون تومان 
حقوق مي گيرند، افزايش 15تا 18درصدي تصويب مي كند، قطعاً اين 
موضوع روي تصميمات شوراي عالي كار براي افزايش مزد كارگري 

اثرگذار خواهد بود. 
 وي افزود: افزايش بن خواروب��ار كارگري در سال 97 منتفي است و 

بيشتر روي حداقل حقوق و مزد مبنا متمركز خواهيم شد. 
وي همچنين درباره روند افزايش دستم��زد در چهار سال گذشته 
گفت: با وج��ود اينكه تورم چه��ار سال گذشته 45درص��د بود، اما 
دستمزد بيش از نرخ تورم يعني 75درصد افزايش يافت.  مشيريان 
درباره نشست هاي شوراي عالي كار گفت: پيش از شروع نشست هاي 
شوراي عالي كار كارگروه هايي براي بررسي هزينه هاي تأمين سبد 
معيشت كارگري با حضور كارفرمايان و كارگران برگزار شد و نتايج آن 
در شوراي عالي كار بررسي خواهد شد.  مشيريان در حالي از منتفي 
شدن افزايش بن خواروبار كارگري در سال 97 پيش از تصميم گيري 
در شوراي عالي كار خبر داده است كه تمام بندهاي مزدي در سال 

97 بايد به تصويب نمايندگان كارگران با كارفرمايان برسد. 


