
زمان�ي خانه دار ش�دن جزء رؤي�اي زوج هاي 
ج�وان ب�ه ش�مار مي آم�د ام�ا اي�ن رؤي�اي 
دس�ت نيافتن�ي اي�ن روزه�ا ج�اي خ�ود 
را ب�ه رؤي�اي اجاره نش�يني داده اس�ت. 
بررس��ي آمارهاي ارائه شده از س��وي مركز آمار، 
بيانگر آن است كه طي بازه زماني 90 تا 92 قيمت 
در حوزه اجاره بها با رشد ي حدود 70درصد همراه 
ش��ده اس��ت. در اين بين وزير راه و شهرسازي با 
طرح اين ادعا كه بازار اج��اره را به طور لحظه اي 
شخصا رصد مي كند از رشد 8درصدي]![ اجاره بها 
تاكنون خبر داده اس��ت. بدي��ن ترتيب مي توان 
مدعي شد كه از سال 90تاكنون اجاره بها با رشد 
78درصدي همراه شده است. حال بررسي ميزان 
افزايش حقوق كارگران دراين بازه زماني حكايت 
از رشد52درصدي دارد.  با جمع و تفريقي ساده 
مي توان متوجه ش��د كه ميزان حقوق كارگران 
حتي معادل هزينه اجاره بها نيز رش��د نداش��ته 
است و رش��د هزينه اجاره بها كارگران را با پديده 
تضعيف مالي مواجه كرده است. طبق اعالم منابع 
رس��مي حقوق كارگران در س��ال 90، 9درصد، 
91، 18درصد و 93، 25درصد رشد يافت كه در 
مجموع از س��ال 90تا كنون رشد 52 درصدي را 

گزارش مي كند. 
  ركود تورمي و بدترش�دن س�ال به سال 

وضعيت
تعميق ركود تورمي درحوزه مسكن، با گذر زمان 
شرايط دراين حوزه را براي مردم جامعه دشوارتر 
مي كند به طوري كه سال به سال هزينه خريد يا 
اجاره مسكن با رشد بيشتري همراه مي شود زيرا 
از سويي به نسبت تقاضا به دليل ركود عرضه اي 
انجام نمي گيرد و از سوي ديگر تورم در اين حوزه 

به دليل ركود نيز تداوم چشمگيرتري مي يابد. 
تا پيش از اين از خانه دار شدن به عنوان يك رويا ياد 

مي شد كه دولت نهم و دهم سعي كرد با راهكار مسكن 
مهركه اين امر حداقل براي مدتي توقف قيمت مسكن 
را به همراه داشت گام هاي جدي را درتحقق رؤياي 
خانه دار شدن اقشار ضعيف جامعه بردارد اما همزمان 
با آغاز به كار دولت يازدهم روي خوشي به اين طرح 
نشان داده نشد و بدتر از همه با گذشت نزديك به 9ماه 
از سكانداري دولت جديد گويا طرح جدي براي بهبود 

شرايط در حوزه مسكن وجود ندارد. 
  رش�د بي�ش از 70درص�دي اجاره به�ا 

دردوسال اخير
طي روزهاي اخيرآخوندي وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه به طورلحظه اي ب��ازار اجاره را رصد 
مي كند ميزان رشد اجاره بها را تنها 9درصد عنوان 
كرد اما بايد ديد اين ميزان رشد با چه بازه زماني 
مقايسه شده است اگر سال گذشته مدنظر باشد 
بايد گفت كه اج��اره در اين س��ال طبق گزارش 
رس��مي مركز آمار درمقايسه با س��ال 91 بيش 
از 30درصد رشد د اش��ت. در اين بين اگرچه در 
س��ال 91 آمارهاي متناقضي از سوي مركز آمار 
درخص��وص قيمت مس��كن و اجاره بها منتش��ر 
مي ش��ود اما عموم گزارش ه��ا از افزايش بيش از 
40درصدي اجاره درس��ال 91درمقايسه با سال 
90 حكايت دارد. بدين ترتيب از سال 91تا كنون 
اجاره بها رشد 70درصدي را طبق گزارش رسمي 
مركز آمار تجربه كرده است.  آهنگ رشد قيمت 
مسكن طي سه سال اخير سهم قابل مالحظه اي 
از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است و به 
نظر مي رسد اقدام عاجلي بايد براي تنظيم و مهار 
رشد هزينه اجاره بها در سبد هزينه خانوار از سوي 

نهادهاي مسئول انجام گيرد. 
  گ�زارش مرك�ز آم�ار از قيمت مس�كن 

واجاره بها
به طور س��نتي در فصل به��ار تكانه هاي قيمت 

در حوزه مسكن آغاز مي ش��ود و بررسي گزارش 
رسمي مركز آمار از بازار مس��كن سال 92نشان 
مي دهد كه طي سه س��ال اخير قيمت ها در اين 
حوزه تا جايي رشد كرده اس��ت كه موجب عدم 
حضورمتقاض��ي قدرتمند از منظ��ر مالي در اين 

حوزه شده است. 
مركز آم��ار ايران با انتش��ار گزارش��ي از افزايش 
160درص��دي متوس��ط قيمت ف��روش هر متر 
مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي، 
افزاي��ش 67/4 درصدي متوس��ط قيمت فروش 
يك متر مربع زيربناي مسكوني و افزايش 31/2 
درصدي متوسط مبلغ اجاره به عالوه سه درصد 
وديع��ه پرداختي ب��راي يك مترمرب��ع زيربناي 
مسكوني در بهار 92 نسبت به بهار سال گذشته 
خبر داد.  متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه 
درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك مترمربع 
زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در ش��هر تهران 17هزار و 712 
تومان بوده كه نس��بت به فصل قبل 8/1 درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال قبل يعني سال 91، 

31/2 درصد افزايش داشته است. 
  نگاهي دقيق تر

از سوي ديگر در شرايطي ارديبهشت ماه سال 

93رو به پايان است كه بد نيست نگاهي دقيق تر 
به آنچه در بازار اجاره بهاي س��ال 92روي داده 
اس��ت بيندازيم، آمارهاي اس��تخراج ش��ده از 
مجموع معامالت و مبايعه نامه هاي ثبت شده در 
ارديبهشت ماه 92 براساس مبايعه نامه هاي ثبت 
ش��ده در مناطق 22 گانه تهران نشان مي دهد 
كه متوس��ط قيمت هر مترمرب��ع آپارتمان در 
مناط��ق 22گانه تهران 3 ميلي��ون و 924هزار 

تومان بوده است. 
قيمت متوسط از يك ميليون و 760هزار تومان 
تا 8 ميلي��ون و 130 ه��زار توم��ان در مناطق 
مختلف نوسان داش��ته و منطقه يك گرانترين 
و منطقه ه��اي 12 ، 17 و 18 به نس��بت ارزان 

تر بوده اند. 
  متوسط اجاره كل در 6 گستره تهران

 متوسط اجاره كل شامل محاسبه رهن و اجاره، 
براي آپارتمان نوساز زير پنج سال ساخت 100 
متري در 20 روز منتهي به 15 ارديبهشت 92 
براس��اس مبايعه نامه هاي ثبت شده در مناطق 

22 گانه تهران به شرح زير بوده است:
گستره 1 ش��امل مناطق 1 و 3 تهران به شمار 
مي رود كه اجاره كل آپارتمان نوساز 100 متري 
ماهانه 3ميليون و 34هزار تومان ارزيابي ش��ده 
است. همچنين گستره 2شامل مناطق 2 ، 5 و 
6 نيز اجاره كل آپارتمان نوس��از 100 متري 2 
ميليون و 489 هزار تومان، گس��تره 3 ش��امل 
مناطق 4، 7، 8، 13 و 14 اج��اره كل آپارتمان 
نوس��از 100 متري 2 ميليون و 73 هزار تومان، 
گس��تره 4 ش��امل مناطق 21 و 22 اجاره كل 
آپارتمان نوساز 100 متري يك ميليون و 377 
هزار تومان، گس��تره 5 ش��امل مناطق 9، 10 ، 
11، 12 و 15 اجاره كل آپارتمان نوس��از 100 
متري يك ميليون و 484 هزار تومان وگستره 6 
شامل مناطق 16، 17 ، 18، 19و 20 اجاره كل 
آپارتمان نوس��از 100 متري يك ميليون و 60 

هزار تومان بوده است. 
دراين بين مي توان مدعي شد كه طي سه سال 
اخير به داليلي چون اج��راي قانون هدفمندي 
يارانه ها و به تبع رش��د تورم، وضع تحريم هاي 
ناعادالنه و اث��ر منفي اي��ن رويداد ب��ر تمامي 
بخش ه��اي اقتص��ادي، عدم تناس��ب عرضه و 
تقاض��ا و ناكارآم��دي سياس��ت هاي دولت در 
تنظيم بازارمس��كن ش��رايط در بازارمسكن را 
آش��فته تركرده اس��ت به طوري كه متقاضيان 
كاالي مس��كن بايد هزين��ه اي بي��ش از آنچه 
دستمزدشان رشد مي يابد بابت خريد يا اجاره 

يك واحد مسكوني پرداخت كنند. 
غفلت مس��ئوالن دولتي در س��ال هاي اخير از 
برنامه ريزي مس��تقيم براي بازار اجاره  مسكن 
و تصور غل��ط آنها مبني بر پاس��خگويي به نياز 
مس��تأجران تنها از طريق ساخت مسكن ملكي 
از يكس��و و تأمل بيش ازحد دولتمردان جديد 
در مواجهه با معماي اجاره بها از سوي ديگر، اگر 
چه اميدها به گشايش گره موجود در اين بازار 
را كمرنگ كرده اما با اتفاق تازه اي كه در حوزه 
مس��كن مبني بر تغيير مديريت و عدم طرح و 
برنامه كارشناس��ي ش��ده در حوزه مسكن رخ 
داده است، به نظر مي رسد مهار اجاره بها به اين 

زودي ها ممكن نباشد .
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88498433سرويس  اقتصادي
  كمك سنگاپور

 به تحصيل زيره در ايران 
ابوي مي گويد: حاال كه ديگر زيره را به كرمان نمي برند حتماً كارها نسق 

پيدا مي كند!
مي گويم: مگر چه باليي سر زيره درآمده؟ نكند عاقبت بخير شده؟

ابوي مي گويد: با راه اندازي قراردادهاي آتي زيره سبز در بورس كاالي ايران، 
بازار از حالت سنتي كامالً خارج شده و ايفاي تعهدات توسط نهاد معتبري 

همچون بورس تضمين خواهد شد. 
مي گويم: پس زيره را از كرمان به بورس مي برند تا مدرن شود. چند سال 

طول مي كشد؟
ابوي مي گويد: مگر وام مسكن است كه 10 سال طول بكشد. همين االن 

در بورس است. 
مي گويم: 10 سال چه خبر است؟ مگر مي خواهند آپولو هوا كنند و باز يك 

طرح جديد مسكن مريخي در آستين دارند كه زمان مي خرند؟
ابوي مي گويد: معاون وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه سرمايه ها به 
جاي خريد خودرو بايد به سمت بازار مسكن سرازير شود، گفته است بانك 
مسكن در شرايط كنوني فقط مي تواند تقاضاي 150 هزار وام مسكن در 
هرسال را تأمين كند در حالي كه سپرده گذارها 1/5 ميليون نفر هستند 
بنابراين اگر به ميزان سرمايه گذاري در بازار وام افزوده نشود، 10 سال طول 
مي كشد تا بانك مسكن جوابگوي همه متقاضيان وام 35 ميليوني باشد. 

مي گويم: مس��كن كه ديگر صف ورود غالت و ش��كر دريايي نيست! 10 
سال؟ 

مي گويد: مگر ورود آنها هم صفي شده؟
مي گويم:شايد! شايد! شايد! آخر محمدحسين برخوردار رئيس مجمع عالي 
واردات گفته صدها هزار تن غالت و شكر كه مدت هاست در مسيرهاي 
ترانزيتي به ايران در بنادر ايراني بندر عباس و بندر امام خميني متوقف 

شده اند به اين علت است كه »شايد« كشتي ها در نوبت باشند. 
ابوي مي گويد: نكند بار كش��تي ها هم مانن��د واردات موبايل، تلويزيون 
و...  )كه دولت يك ش��به عوارض 4 درصدي گمركي ش��ان را لغو كرد تا 
هزينه تحصيل علم در ايران باال نرود( با لغو تعرفه مواجه ش��ده است كه 

جا برايشان نيست؟
مي گويم: نمي دانم. فقط مي دانم كه تازه ترين آمار گمرك ايران نش��ان 
مي دهد كه واردات ايران از سنگاپور در فروردين امسال با رشد خيره كننده 

2 هزار و 461  درصدي وزني و ارزشي 457 درصدي مواجه شد. 
مي گويد: مگر سنگاپور چه دارد صادر مي كند كه داريم خودمان را خفه 

مي كنيم؟2 هزار و 461 درصد افزايش وزن؟ 
مي گويم: شيرهاي الكترونيكي، ماشين آالت اداري و آماري، تجهيزات 

مخابراتي، مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي. 
مي گويد: ببين اين بحث بين من و تو به كجا رس��يد؟ از كرمان رسيديم 
به سنگاپور. خب برو يك وام غيرمسكني بگير برويم ما هم چند دستگاه 
تلويزيون و  موبايل ابتياع كنيم، ببريم بازار بفروشيم و دولت را دعا كنيم كه 
هزينه تحصيل علم را با لغو عوارض 4 درصدي كه خودش داده بود، كاهش 

داده! بعد برويم دينمان را به كشور پرداخت كنيم. 
مي گويم: نمي شود. 

ابوي مي گويد: چرا نمي شود؟براس��اس آمار بانك مركزي درباره ميزان 
تسهيالت پرداخت شده، مجموع كل تسهيالت ارزي و ريالي پرداخت شده 
از سوي بانك ها به سطح 532 هزار ميليارد تومان رسيده كه سهمي حدود 
94 درصد از كل منابع ارزي و ريالي بانك ها كه معادل 556 هزار ميليارد 

تومان است دارد. يعني 6 درصد ديگر مانده تا ورشكسته شوند!
مي گويم: حاال چه كنيم؟

مي گويد: يك بسته زيره از آب گذشته در يخچال داريم، بروم آنها را بياورم، 
ببريم بورس پول كنيم، ببريم بندر، تلويزيون وارد كنيم، بياوريم، بفروشيم، 
پولش را بگذاريم بانك، سود كنيم، با پولش تقاضاي وام مسكن كنيم، تا 10 

سال ديگر كه 35 ميليون وام بهمان بدهند تا. . . . 
مي گويم: نمي شود. اين زيره هاي ما سياه است. بورس زيره سبز را معامله 

مي كند. 

اجاره نشيني هم روياي زوج هاي جوان شده است
اجاره بها از سال 90 تا كنون 78درصد، افزايش داشته است 

پيش از اين از خانه دارشدن به عنوان يك رويا ياد مي شد

اوالد آدم

از سال 90تاكنون اجاره بها 
78درص�دي  رش�د  ب�ا 
هم�راه ش�ده اس�ت. حال 
بررس�ي مي�زان افزاي�ش 
حق�وق كارگ�ران دراي�ن 
ب�ازه زمان�ي حكاي�ت از 
دارد رش�د52درصدي 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

17-3020بانك انصار 
11163429صنايع شيميايي سينا

19502750فراورده  هاي  نسوزايران 
125248پلي اكريل 

415221597صنايع خاك چيني ايران 
157460زامياد

5704219پارس  سرام 
8623331فوالد اميركبيركاشان

16841647تهران  شيمي 
4067156دوده  صنعتي  پارس 

29000818كشاورزي  ودامپروي  مگسال 
18107ماشين سازي نيرومحركه 

4087156فروسيليس  ايران 
10085133البرزدارو

4248162نوش مازندران 
-280072توليدي گرانيت بهسرام 

12022242پااليش نفت بندرعباس
9920381سيمان خاش 

177268سامان  گستراصفهان 
6890265دشت  مرغاب 

1045092داروسازي  امين 
37101231قند لرستان 

427073سيمان  صوفيان 
343724توليدمواداوليه والياف مصنوعي 

37950487پتروشيمي  خارك 
19-3130مس  شهيدباهنر

4852186نوردوقطعات  فوالدي 
9000301گروه  صنعتي  بارز

794038سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
237-6113شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

175280داروپخش  )هلدينگ 
511-26333دارويي  رازك 

459811گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
5604215داروسازي  روزدارو
2025422صنايع شيميايي ايران 

8661333فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
665-15961صنايع  كاشي  و سراميك  سينا

305-7333صنعتي  آما
140-3361كاشي  نيلو

2-11450سپنتا
282316بانك  كارآفرين 

238-29450پتروشيمي فناوران
150210كشت  و صنعت  چين  چين

897-21552سيمان مازندران 
1297-31145پارس  پامچال 

518-12454جام دارو
287-9101كاشي  پارس 
214-8300سيمان  ايالم 
1169-28062سيمان  قائن 
46-4710كارتن  ايران 
184-4481قندهكمتان 

90-17100پتروشيمي پرديس
571-13880سيمان آرتا اردبيل

114-2756سرمايه گذاري بوعلي 
379-9104فوالد خراسان

183-4409كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
231-5551شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

185-4459پمپ  سازي  ايران 
143-16500شهد

298-7171موتوژن 
93-2256كابل  البرز

34-3440تراكتورسازي ايران 
38-2109سرمايه گذاري  ملي ايران 
123-2971توسعه شهري توس گستر

131-16106صنايع پتروشيمي خليج فارس
169-8750كارخانجات داروپخش 

652-15658داروسازي  سينا
468-11248داروسازي  فارابي 
62-7000سيمان فارس نو
50-3449لنت  ترمزايران 

2-2657سرمايه گذاري توسعه ملي 
850-21790داروسازي  ابوريحان 

330-8260معدني وصنعتي چادرملو
168-4041گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

136-3282عمران وتوسعه فارس 
49-2176گروه صنايع بهشهرايران 

41-7379صنايع پتروشيمي كرمانشاه
4-8335پتروشيمي شيراز

95-2726بيمه پارسيان
51-2681بانك اقتصادنوين 

2829039خدمات انفورماتيك 
132-3240گروه صنعتي سديد)هلدينگ 

9-20750پااليش نفت تبريز
268-6480سيمان كردستان

40-10580صندوق سرمايه گذاري صنوين-مختلط
511-12277بهنوش  ايران 

625-15015پتروشيمي  آبادان 
1577-37862پارس  دارو
86-2087بيمه ملت

169-7270سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
90-5950حفاري شمال

498-11966داروسازي  اسوه 

226-6671سيمان اروميه 
166-26999پتروشيمي شازند

55-3730بانك پارسيان 
78-1891سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

92-3590سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 
598-26400شركت ارتباطات سيار ايران

74-1787موتورسازان تراكتورسازي ايران 
1132-27170معادن  بافق 
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هادي غالمحسيني
      گزارش  يك

ايران از نظر نرخ تورم، دوم جهان شد
بان�ك جهان�ي در جديدتري�ن ب�رآورد خ�ود ن�رخ ت�ورم 
اي�ران در س�ال 2013 را 39/3 درص�د اع�ام ك�رد و از رتب�ه 
دوم اي�ران از اي�ن نظ�ر بي�ن 161 كش�ور جه�ان خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، بانك جهاني جديدترين برآورد خود از ميزان نرخ تورم 
161 كشور جهان از جمله ايران در س��ال 2013 را منتشر كرده است.  بر 
اساس گزارش اين نهاد بين المللي نرخ تورم ايران كه در سال 2012 بالغ بر 
27/4 درصد بود در سال 2013 به 39/3 درصد افزايش يافته است.  بر همين 
اساس ايران در ميان كشورهاي جهان به عنوان دومين كشور از لحاظ سطح 
باالي تورم خود در سال 2013 شناخته شده اس��ت. ونزوئال با تورم 40/6 

درصدي باالتر از ايران و در رتبه نخست از اين نظر قرار گرفته است. 

عكس: جوان


