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»ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن« ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده در  ۵ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﺪام ﺳﻮدآورﺗﺮ ﺑﻮده و ﭼﺮا؟

ردﻩﺑﻨﺪی ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارهﺎ در ٩ﻣﺎﻩ اول
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن
farhikhtegan

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎناﻗﺘﺼﺎداﯾﺮانازاﺑﺘﺪایﺳﺎلﺟﺎریﺗﺎﮐﻨﻮندﺳﺘﺨﻮش

درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ  ۵ﺑﺎزار ﭘﺮﺑﺎزده ﻃﯽ  ۹ﻣﺎه اﺧﯿﺮ

ﺗﺤـــﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزهﻫـــﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داد .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ
ارز ،ﻃﻼ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺑﻮرس( و ﭘﻮل )ﺑﺎﻧﮏ( ﻃﯽ ۹ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻧﺸـــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺳـــﻮد ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزار

ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ۹۷

ﯾﮑﻢ دیﻣﺎه ۹۷

درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ)ﺗﻮﻣﺎن(

۴۲۶۰۰۰۰

۹۶۰۰۰۰۰

۱۲۵

ﺑﺎزدﻫـﯽ ﺑـﺎزار ﭘـﻮل و ﺳـﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑـﯽ ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺛﺎﺑﺘﯽ

ﺳﮑﻪ )ﺗﻮﻣﺎن(

۱۵۷۰۰۰۰

۳۴۸۰۰۰۰

۱۲۱

ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ دارﻧﺪ ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪول ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

دﻻر )ﺗﻮﻣﺎن(

۴۷۷۰

۱۰۴۰۰

۱۱۸

ﺳـﻮد ۲۰درﺻـﺪی ﺑـﺮای ﺳـﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ۱۵درﺻﺪ

ﺧﻮدرو )ﭘﺮاﯾﺪ /ﺗﻮﻣﺎن(

۲۱۳۰۰۰۰۰

۳۶۱۰۰۰۰۰

۶۹

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس )واﺣﺪ(

۹۶۲۸۹

۱۵۶۰۸۳

۶۲

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ارز ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺟﻬﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای
ﺳـــﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴـــﺘﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی

ﭘﺮﺑﺎزده ﮐﺸـــﻮر و ﺑﺎ  ۱۱۸درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ،ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻮده اﺳﺖ.

در اﯾـﻦ ﻣـﺪت ﺑـﺎزار ﻃـﻼ و ﺳـﮑﻪ ﻧﯿـﺰ در رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑـﺎزار ارز

ﻗـﺮار داﺷـﺖ و ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣـﺎر ،ﺑﺎزدﻫﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎزار ۱۲۱درﺻـﺪ ﺑﺮآورد
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﻃﻼ ﻫﻤﻮاره
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳـﻮدآوری ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ارزش دﻻر
ﮐﺎﻫـﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ؛ درواﻗـﻊ ﻣﯿـﺎن ارزش دﻻر و ﺑﻬـﺎی ﻃـﻼ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ

ﻣﻌﮑـﻮس وﺟـﻮد دارد؛ .اﻣـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻦ ،ﻃﯽ ۹ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺣﺘﯽ
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺷـﺪﯾﺪ دﻻر و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸـﻮر،

ﺑـﺎزار ﻃـﻼ و ﺳـﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﺄﻣﻦ ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻣﻮرد

ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.

ﺳﻮد  ۱۱۸درﺻﺪی در ﺑﺎزار ارز

ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ،اﮔﺮﭼـﻪ ﺣﺴـﻦﺧﺘﺎم رﮐـﻮد ﺑـﺎزار

ﻣﺴـﮑﻦ ﺷـﺪ ،اﻣﺎ روﯾﺎی ﺧﺎﻧﻪدار ﺷـﺪن ﻗﺸـﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ
ﺑـﻪ روﯾﺎﯾﯽ دﺳـﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﮐﺮد.

از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر در ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﺑﻪ  ۱۰ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.

اوﻟﯿـﻪ آﻧﻬـﺎ از ﺧـﺎرج ﮐﺸـﻮر ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ازﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ،

ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕـــﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳـــﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﺗﺤﻮﻻت

ﺳـﻮد ﺑﺎ ﻧـﺮخ  ۱۰درﺻـﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

را ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻧﺮخ ارز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺳﻮد  ۶۹درﺻﺪی ﺑﺎزار ﺧﻮدرو

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۵۳ﻫﺰارو ۳۴۱ﺗﻮﻣﺎنﺑﻮددرﭘﺎﯾﺎنآذرﺑﻪ۳۰۲

ﻣﺼﻮﺑـﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﻣﺎﻧـﺪه ﺣﺴـﺎب در ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣـﻼک ﭘﺮداﺧﺖ

در ﮐﻨـﺎر ﺑﺎزارﻫـﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧـﻪ ﭘﺮﺑـﺎزده ﮐﺸـﻮر ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺻﺎﺣﺒـﺎن

ﻫﺰارو ۶۷۰ﺗﻮﻣﺎنرﺳﯿﺪ.دراﯾﻦﺑﺎزارﻧﯿﺰﻫﻤﺮاهﺑﺎارزدرﻧﯿﻤﻪﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻬﺎر آزادی را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داد

 ۲۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ رﯾﺰشﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل۱۵۶

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺮخدﻻردرﯾﮏﺑﺎزهزﻣﺎﻧﯽواﻟﺒﺘﻪﺑﺮایﻣﺪتﮐﻮﺗﺎﻫﯽﺑﻪ

اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت در ﺑﺎزار ارز اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ آراﻣﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ

ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  ۹۶ﻫﺰار و  ۲۸۹واﺣﺪی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد در ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۷۰درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ

ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺮﺑـﺎزدهای ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤﯽﺷـﻮد و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷـﺒﯿﻪ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮﺑﺎزده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ  ۱۲۵درﺻﺪی

اﺧﯿﺮ ،دو ﺷـﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳـﺎزی ﮐﺸـﻮر ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺶﻓﺮوش

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ارزﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار ،ﯾﻮرو ﻧﯿﺰ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴـــﺎل
و  ۸۳۶ﺗﻮﻣﺎن در روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۱۱ﻫﺰار و  ۳۸۲ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﯿﺶاز ۱۸ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎناﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺖ.اﯾﻦاﻣﺮﻣﻮﺟﺐﺷﺪﺑﺎزدﻫﯽاﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷـــﺪ
ﺑﺎﻻی ﻧﺮخ ارز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات

وﯾﮋهایﮐﻪﺳﺮانﺳﻪﻗﻮهدرﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽاﻗﺘﺼﺎدیﺑﺮای

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۶۲درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ،ﺳـﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران

ﻣﺮﮐﺰیدادﻧﺪاﯾﻦروﻧﺪﮐﺎﻫﻨﺪهﺗﻘﻮﯾﺖﺷﺪﺑﻪﻃﻮریﮐﻪﻫﻔﺘﻪﻫﺎﺳﺖ

 ۹ﻣﺎﻫـﻪ اﻣﺴـﺎل ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ۱۵درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷـﺖ ﮐﻪ

 ۱۲۱درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ در ﺑﺎزار ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ

ﻧـﺮخ ﺳـﻮد  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۵درﺻـﺪ ﺑـﺮای ﺳـﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑـﯽ ،اﯾـﻦ ﺑـﺎزار

ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﻃﻼ و ﺳـــﮑﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ

رﻓﺘﻪرﻓﺘـﻪ ﺟﺬاﺑﯿـﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از دﺳـﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﺎﯾﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﮔﺮم ﻃﻼی ۱۸ﻋﯿﺎر ﺑﺎ

ﺳـﻮد ﺳـﭙﺮدهﻫﺎی روزﺷـﻤﺎر را ﺑﻪ ﻣﺎهﺷـﻤﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن

ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﺮاﯾﻂاﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎﺧﺺﮐﻞﺑﻮرسﺑﺎرﯾﺰشﻫﺎیزﯾﺎدیﻫﻤﺮاه

ﻧﺮخ دﻻر در ﮐﺎﻧﺎل  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑـﺎ اﺟـﺮای ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی و ﺗﻌﯿﯿﻦ

آﻏـﺎز ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺑـﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در اوﻟﯿـﻦ ﮔﺎم اﯾـﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺮخ

روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎرﻫﺰار و ۷۷۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﺮخ ﭘﺲ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ دﻻر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار ارز در

در ﮐﻨﺎر ﺳـﻪ ﺑﺎزار ﭘﺮﺑﺎزده ﮐﺸـﻮر ﮐﻪ در  ۹ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی

ﺧـﻮد ﮐـﺮد .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎزار ﭘـﻮل ﯾـﺎ ﺳـﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑـﯽ ﻧﯿﺰ در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑﺎﻧﮑـﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار

ﺑﺎزدﻫﯽ ۹۷/۳درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ در روز

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ارز و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ

ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

ﻣﯽرﺳـﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰درﺻﺪی

و ﭘﺮﺑﺎزده ﻗﺮار داده اﺳـﺖ .ﺑﺎزار ﻣﺴـﮑﻦ در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳـﺎل

ﺷـﺪ .روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺴـﮑﻦ و ﺑﺎزدﻫـﯽ  ۱۲۵درﺻـﺪی

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ در ﭘﺎﯾـﺎن آذرﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل ﺑﺎزدﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﺮخ

ﺑﺎزارارزازﻧﻈﺮﺑﺎزدﻫﯽﺑﺎ ۱۱۸درﺻﺪدرﺻﺪرﺑﺎزارﻫﺎیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

در روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آذرﻣﺎه رﺳﯿﺪ.

دﯾـﺪ و ﭘﺎﺑﻪﭘـﺎی ﺑـﺎزار ارز و ﻃـﻼ ،ﺻﺤﻨـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ﺻﺎﺣﺒـﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮐـﻪ دارد ﻫﻤـﻮاره ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑـﺎزار در ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺑـﺎﻻی

روز ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه  ۹۷ﺑﻪ ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزار ارز و ﻃﻼ در ۹ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در

ﺟـﺎری و ﭘـﺲ از ﯾـﮏ رﮐـﻮد ﻋﻤﯿـﻖ ،ﺗﺤـﺮک ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬـﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺑﺎزار ﮐﻢرﻣﻖﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺻﻒﻫـﺎی ﻃﻮﻻﻧـﯽ ﻓـﺮوش در ﺗﺎﻻر ﺷﯿﺸـﻪای ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪ.

 ۹۵درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺮخ اﯾﻦ ارز از ﭘﻨﺞﻫﺰار

ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ را در رده ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای

 ۶/۸ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ۰/۶و ۶۱/۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﺎلﺷﺎﻫﺪﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪﻗﯿﻤﺖﻫﺮﻗﻄﻌﻪﺳﮑﻪ

و در آن دوره ﺑﺎزدﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۸۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪ؛

وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﻮاع ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻮرس

»ﻧﮕﺎه ﯾﮏ« از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ۴۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۹

ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮان و اﻧﺒﻮهﺳﺎزان در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ «.در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﻨﺠﻢ دیﻣﺎه ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪل ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮان و اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﺴﮑﻦ ،ﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ زﻣﯿﻦ
راﯾﮕﺎن را وارد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ .زﻣﯿﻦ
و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺎﺳـــﺖ و اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،دوﻟﺖ ﺳـــﻬﻢ ﺧﻮد و اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﻃﺮح ﻧﯿﺰ
اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻫﺪفﮔﺬاری ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ«.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

ﺳـﺎل ،۹۷ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿـﻮن و ۲۶۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻮده ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ در

ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار داد .ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ

از ﺗﮏﻧﺮﺧـﯽ ﺷـﺪن ارز اﺛـﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻤﺎدﻫـﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗـﯽ
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺻﻒﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی

ﭼـﻮن اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ و اﻓﺰاﯾـﺶ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪﮐﺎره و ﺣﺘﯽ ﺗﻌـﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻟـﯽ را ﺑﻪدﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .از آﻧﺠﺎﮐـﻪ اﺟـﺮای ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎرﻫﺎ

ﯾﮏﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬـﺮان در اﺑﺘـﺪای ﻓﺮوردﯾﻦﻣـﺎه
ﭘﺎﯾـﺎن آذرﻣـﺎه ﺑـﻪ ۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ۶۰۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ و ﻣـﺎه ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ۴/۱و
 ۹۱/۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎمﺷـﺪه
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در آذرﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ

در ﮐﺸـﻮر ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷـﺪه ،ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻻن وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﯾﺪی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ

ﻫـﺰاره ﺳـﻮم ﯾـﺎ ﺑـﺮج ﻣﯿﻠﯿﻨﯿـﻮم ﯾﮑـﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎﯾـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ

ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﻮد ﺳـــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﺘﺮ

ﺷـﯿﻮه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار داده و اﯾﺮادات آن را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳـﺎزﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮج
ﺑـﺎ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ۲۰ﺳـﺎل از ﺷـﺮوع آن ﮔﺬﺷـﺘﻪ وﻟـﯽ ﻫﻨـﻮز
ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ.

ﻗﯿﻤـﺖ ﻫﻤـﺎن ﭘﺮاﯾـﺪ در ﭘﺎﯾـﺎن آذرﻣـﺎه ﺑـﺎ ۶۹درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ

اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﭘﺮاﯾـﺪ در ﯾﮏ ﺑـﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ۴۰

ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﻧﯿـﺰ اﻓﺰاﯾـﺶ ﯾﺎﻓـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑـﺎزار ﺧـﻮدرو در ﮐﺸـﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن

ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﭘﺮﺑﺎزده ﺑـﺎز ﮐﻨﺪ.

زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸـــﺘﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ زﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻬﻢ آورده اﻧﺒﻮهﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ درﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﺳﻮد اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺟﯿﺐ اﻧﺒﻮهﺳﺎز ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺮدم

ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

روز ﺑﺎزار ،ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﻮهﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از اﺑﺘﺪای ﭘﺮوژه ﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺑﻪ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری،
ﻣﻮرد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﺎ رﮐـﻮد ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ اﺳـﺖ ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ واﺣﺪﻫﺎ

ﺑـﺎ اﻧﺒﻮهﺳـﺎزان ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺮ ﺑـﺎزار ﻣﺴـﮑﻦ ﻧﻤﯽﮔـﺬارد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠـﯽ

اﺧﺘﺼﺎص داد.

آﻣـﺎر ﻣﻮﺟـﻮد ،ﻗﯿﻤـﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدروی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ،در اﺑﺘﺪای

اﻧﺒﻮﻩﺳﺎزیﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ،ﺑﺎهﺪفاﻓﺰاﯾﺶﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎم اﻧﺒﻮﻩﺳﺎزان و ﺳﻮداﮔﺮان

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ واﺣﺪﻫـﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ

ﺧﻮدرو ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاﺳـﺎس

ﺑـﻪ ۳۶ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ۱۰۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ

ﺗﮏﻧﺮﺧـﯽ ﺷـﺪن ارز ،ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر را ﻧﯿـﺰ

در ﻇﺎﻫـﺮ اﻣـﺮ ﺑﻪﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﻋﻄـﺎی زﻣﯿـﻦ و ﭘﺮواﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﻪﺻـﻮرت راﯾـﮕﺎن

ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻤﮑـﯽ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار آﺷـﻔﺘﻪ ﻣﺴـﮑﻦ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ روﺷـﯽ ﮐـﻪ وزارت راه و

ﻫﺪررﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺸـﺪه ،ﻧـﺮخ ارز را ﺑﻪﺻـﻮرت ﺗﮏﻧﺮﺧـﯽ ۴۲۰۰ﺗﻮﻣـﺎن اﻋـﻼم ﮐـﺮد.

و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری،

ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸـﻮق ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮﺑـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺒﻮهﺳـﺎزان ﻣﺴـﮑﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺑﺮﻫـﻪای

از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ اﻣـﺎ و اﮔﺮﻫـﺎی زﯾـﺎدی دارد،

ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣـﺎر اراﺋﻪﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﻗﯿﻤﺖ

ﺳـــﻮدی ۱۲۱درﺻﺪی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ اﺳـــﻼﻣﯽ ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی دو دیﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑـﺎزار ﺧـﻮدرو ،آنﻫـﻢ ﺧﻮدروﯾـﯽ ﮐـﻪ

ﺳـﺎل ﺟـﺎری  ۲۱ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۳۰۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻮد در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ

ارز رخ داد و ﻣﻌـﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮری ،در ﯾـﮏ اﻗﺪام ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺻﺎدراتﻣﺤـﻮر ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاد

ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﮐﺸﻮر

ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۱۵۶ﻫﺰار و  ۸۳واﺣﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬـﯽ در آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی

ﻓﺮوردﯾﻦﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟﺎری ،اﺗﻔﺎق ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬـﯽ در ﺣﻮزه ﻧﺮخﮔﺬاری

آندﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر از ﺷﺮوع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻧﺒﻮهﺳﺎزی

ﻫﺰار واﺣﺪی رﺳﯿﺪ .در روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان

ﯾﮑـﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻃـﯽ  ۹ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺑﺎزار ﻣﺴـــﮑﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزده ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار

ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﮔﺬاﺷـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻧـﺮخ دﻻر ﺗـﺎ ۶ﻫـﺰار

ﮔﺰارش

ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪﺳـﻮی ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﺎزار ﺧـﻮدرو ﻧﯿـﺰ در اﯾﺮان

ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴ﻣﻮاردی ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ

ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪﻧﻔﻊ اﻧﺒﻮهﺳﺎزان و ﺑﻪ زﯾﺎن دوﻟﺖ و ﻣﺮدم

در ﻣﺪل ﻣﺸـــﺎرﮐﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴـــﮑﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺒﻮهﺳﺎز ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮوژه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ زﯾﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺒﻮهﺳﺎز

ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در دورهﻫﺎی رﮐﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴـــﮑﻦ ،ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏﺷﺪن اﻧﺒﻮهﺳﺎز در ﭘﺮوژهﻫﺎ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎدهﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ

ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد

رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ  ،۴۴ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را

ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻨﺎ ﺷـــﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮑﺎن آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ،

ﻣﺴـــﺌﻮﻻن از ﻧﻘﺶ ﺳﻮداﮔﺮان در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،

از ﻓﺮوﺷـــﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷـــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ

واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ رﺳـــﯿﺪه اﺳﺖ؛ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴـــﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و

اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن در ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺗﻤﺎمﺷـــﺪه ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷـــﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺎﺷﯽ

در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﺑﻪﺟﺎی واﺳﻄﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺒﻮهﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ

از اﻋﻄﺎی زﻣﯿﻦ راﯾﮕﺎن و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳـــﺎﺧﺖ و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزانﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪﺷﺪه

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ؛ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺒﻮهﺳﺎز ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ

اﮔﺮ اﻧﺒﻮهﺳـــﺎزان در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳـــﺎزﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳـــﻮد ﻣﻨﺎﺳـــﺒﯽ از ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را

درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ رﮐﻮد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
ﮐﺸـــﻮر ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﻣﺴـــﮑﻦ را داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻧﺒﻮهﺳﺎزی ﺳـــﻮد ﺳﺮﺷﺎر و ﺑﺎدآوردهای را ﻧﺼﯿﺐ ﻋﺪهای ﺧﺎص ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳـــﻮداﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و
اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

