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«ایران» از وضعیت بازاراجارهبها گزارش میدهد

وزیر نفت خبر داد
آغاز صادرات کاتالیست به روسیه

نرخ اجاره در تهران بیش از دو برابر کشور

پول صادرات سوخت به لبنان دریافت شده است

عکس :ایران

شــود نیز به سرانجام نرســیده است.
این عوامل دســت به دست هم داده
تــا اکنون شــاهد رشــد بیرویه قیمت
اجارهبهاباشیم.
بررســی قیمتهــا در بــازار اجــاره
اما نکتــه مهم دیگری را به ما نشــان
میدهد و آن قیمــت دوبرابری اجاره
بهای واحدهــای مســکونی در تهران
نســبت به کل کشور اســت .بر اساس
اطالعات بازار مســکن در تهــران و در
کل کشــور در زمستان گذشته که مرکز
آمار آن را منتشــر کرده است متوسط
قیمــت اجــاره یــک متــر آپارتمــان با
میانگیــن مســاحت  ٨١مترمربــع و
متوســط عمر بنای  ١٦ســال  100هزار

تومان بوده است ،در حالی که متوسط
قیمت در کل کشور با متراژ باالتر برای
هــر متر مربــع  36هــزار تومــان کمتر
از تهران اســت .در کل کشــور متوسط
اجارهبهــای یک متر آپارتمان با متراژ
متوســط  103متــر و عمر متوســط 15
سال  36هزار و  800تومان بوده است.
بنابراین تأثیر متوســط نرخ اجاره
یک متر آپارتمان در تهران بر متوسط
قیمت کل کشــور اثر گذاشته و باعث
رشــد بیــش از  60درصــدی قیمــت
اجاره مسکن در کشور شده است.
عــاوه بــر عوامــل کالن اقتصادی
و اجتماعی که تقاضا برای مســکن را
در تهــران افزایــش داده ،عامل مهم

دیگــر ســاخت واحدهایــی اســت کــه
تقاضــای مصرفــی ندارد .بــا توجه به
افزایــش قیمــت مســکن ،بیشــترین
تقاضای مصرفــی واحدهایی با متراژ
 80تــا  60متــر و کمتر اســت امــا آمار
بانک مرکزی نشان میدهد در مرداد
امســال ،در شــرایطی کــه حــدود ۶۵
درصد واحدهای عرضه شــده به بازار
مســکن شــهر تهران را آپارتمانهای
باالی  ۱۰۰متر تشکیل میدهند ،سهم
این خانهها از معامالت قطعی فقط
 ۲۸درصد است ،در حالی که رتبه اول
معامالت قطعی بــه خانههای  ۶۰تا
 ۷۰متــر تعلــق دارد و آپارتمانهــای
 ۵۰تــا  ۶۰متــر در جایــگاه دوم اســت.

مقایسه قیمت اجاره بهای یک متر آپارتمان در شهر تهران و در کل کشور
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قیمت اجاره

 36هزار تومان

درصد رشد نسبت به زمستان 99

 100هزار تومان

60.9

56.6

پایداری تأمین آب تهران نیازمند همراهی مردم است

بنگاه

گروه اقتصادی /رشــد ســاالنه قیمت
مســکن تأثیــر خــود را در بــازار اجاره
گذاشــته امــا نکته مهم این اســت که
متوســط قیمت اجاره بر اســاس آمار
رسمی از متوسط قیمت مسکن فراتر
رفتــه اســت ،در حالــی کــه زمســتان
گذشته قیمت یک متر واحد مسکونی
نســبت به فصل مشــابه ســال قبل از
آن (ســال  24.8 )99درصــد افزایش
یافتــه اما متوســط قیمــت اجــاره در
همین مدت  60.9درصد رشد داشته
است ،یعنی بطور متوسط نرخ اجاره
بهــا در یــک مدت معیــن  36درصد
بیشــتر از متوسط قیمت مسکن رشد
دارد .پیشــی گرفتــن قیمــت اجــاره
از قیمــت مســکن ناشــی از افزایــش
تقاضای خانه اجارهای اســت .تعداد
مستأجران در ســال های اخیر بیشتر
شده ،چون توان مالی آنها برای خرید
مســکن کفــاف نــداده اســت .قیمت
مســکن در یــک دهــه گذشــته تقریباً
 8برابرشده اســت .عوامل متعددی
بهصورت زنجیرهای وضعیت کنونی
را در بــازار مســکن بــه وجــود آورده
است .این عوامل در چند سال متوالی
تأثیــر منفی بر بازار مســکن گذاشــته
و در نهایــت منجــر بــه جهشهــای
قیمت شــده اســت .کاهش ســاخت
و عرضــه مســکن ،افزایــش تــورم
عمومــی ،بیبرنامگــی بــرای بخــش
مســکن در چنــد ســال ،اجــرا نشــدن
برنامههایــی ماننــد نوســازی بافــت
فرســوده و تکمیل بموقــع واحدهای
در حال ســاخت مانند مســکن مهر،
کاهــش ســرمایهگذاری در بخــش
مســکن و عواملــی از این دســت بازار
مســکن را دچار التهاب کرده است .از
ســوی دیگر برنامههایی که بر اساس
قوانین باالدستی بخش مسکن ،قرار
بود برای ســاماندهی بازار اجاره اجرا

بنابرایــن از یــک طرف تولید مســکن
کاهش یافته و از طرف دیگر واحدهای
ساخته شده متناسب با تقاضا نیست
و این واحدها معموالً خالی میماند و
به قصد کسب سود معامله میشود.
ëëمقایسهقیمت
در بــازار مســکن و بــر اســاس
اطالعــات اخذ شــده از ســامانه ثبت
معامالت امالک و مستغالت کشور،
متوســط قیمت خرید و فــروش یک
متــر مربــع زیربنــای واحد مســکونی
معاملــه شــده در شــهر تهــران طــی
مــرداد  1401نســبت به مــاه قبل 2.5
درصد و نســبت به ماه مشــابه ســال
قبــل 38درصــد افزایــش را تجربــه
کــرد .بررســی تحــوالت تــورم ماهانه
گــروه خدمــت بیانگــر آن اســت کــه
گروه «مسکن و خدمات ساختمانی»
بــا  3واحــد درصــد بیشــترین ســهم
را در تــورم ماهانــه گــروه خدمــت
( 4.2درصد) داشته است.
متوســط قیمــت فــروش
هــر آپارتمــان معاملــه شــده در
زمســتان ١٤٠٠از طریــق بنگاههــای
معامــات ملکی در شــهرتهران 36
میلیــون تومان با میانگین مســاحت
 ٨٦مترمربع و متوسط عمر بنای ١٣
ســال بوده است که نســبت به فصل
قبــل  9.8درصــد و نســبت بــه فصل
مشابه سال قبل 14.5درصد ،افزایش
داشته است.
در همیــن مدت متوســط قیمت
فــروش هر آپارتمان معامله شــده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی در
کل کشور  12میلیون تومان با میانگین
مساحت 1.7مترمربع و متوسط عمر
بنای 13سال بوده است ،که نسبت به
فصل قبــل 8.8 ،درصد و نســبت به
فصل مشابه ســال قبل  24.8درصد
افزایش داشته است.

متوســط مبلــغ اجــاره ماهانــه
مترمربــع آپارتمان معامله شــده در
زمســتان  ١٤٠٠از طریــق بنگاههــای
معامــات ملکی در شــهر تهران 100
هــزار تومان با میانگین مســاحت ٨١
مترمربع و متوسط عمر بنای  ١٦سال
بوده اســت که نســبت بــه فصل قبل
 22.2درصد و نسبت به فصل مشابه
ســال قبــل  ٥٦.٦درصــد ،افزایــش
داشته است.
متوســط مبلــغ اجــاره ماهانــه
مترمربــع آپارتمان معامله شــده در
زمســتان  ١٤٠٠از طریــق بنگاههــای
معامــات ملکــی در کل کشــور 36
هزار تومان با میانگین مساحت 103
مترمربع و متوسط عمر بنای  15سال
بوده اســت که نســبت بــه فصل قبل
 16.3درصد و نسبت به فصل مشابه
سال قبل  60.9درصد افزایش داشته
است.
بــر اســاس سرشــماری نفــوس و
مســکن ســال  ،95اکنون تخمین زده
میشــود  8میلیون خانوار شهری در
کشور مستأجر باشند .با بعد  3نفری
هر خانــوار یعنی به طور متوســط 24
میلیون نفر در کشور مستأجر هستند.
بــا توجه بــه افزایــش نرخ اجــاره بها،
فشار زیادی از نظر مالی به مستأجران
وارد میشــود .از این رو دولت اصالح
رویــه گذشــته در بــازار مســکن را در
پیش گرفته اســت و ســاخت مسکن،
عرضــه واحدهایی با متراژ متناســب
توان مالی اقشار متقاضی و همچنین
اجــرای قانون اجــارهداری و ســاخت
مســکنهای انبــوه بــه قصد اجــاره یا
اجــاره به شــرط تملیک را در دســتور
کار دارد .از ســوی دیگر اخذ مالیات از
مالکان واحدهای خالی نیز در جهت
عرضه بیشــتر واحدها به بــازار اجاره
اجرا میشود.

تکخبر

متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در تهران  100هزار تومان و در کل کشور  36هزار تومان است

وزیر نفت با اعالم اینکه صادرات ســوخت به لبنان در ســال گذشــته انجام شده و پول آن را دریافت
کردیم ،از آغاز صادرات کاتالیســت توســط شــرکتهای ایرانی به روســیه خبر داد .به گــزارش ایرنا،
جواد اوجی در حاشــیه بازدید از شــانزدهمین نمایشگاه ایران پالســت در جمع خبرنگاران با اشاره
به توانمندی ایران در تکمیل زنجیره پتروشــیمی اظهار کرد :بیش از  ۴۶۰شــرکت داخلی و خارجی
در این نمایشــگاه شــرکت کردند و در تولید مواد اولیه عمدتاً شرکتهای دانشبنیان حضور دارند.
وی با بیان اینکه شــرکتکنندگان در بخشهای صنایع تکمیلی ،هلدینگهای بزرگ پتروشیمی و
شرکتهایی که تولیدکننده خوراک صنایع پایین دستی هستند ،حاضر شدهاند و موضوعاتی برای
چالشها مطرح کردهاند .وزیر نفت با تأکید بر اینکه صنعت پتروشــیمی صنعتــی ارزآور و باارزش
افزوده باال است ،ادامه داد :سال گذشته  ۱۲.۵میلیارد دالر ارز حاصل صادرات پتروشیمی در سامانه
نیما تزریق شــد .در  ۶ماه اول امســال نیز از نظر وزنی و ریالی و دالری صادرات رشــد داشته است .به
گفته اوجی ،وزارت نفت حمایت از زنجیره صنایع تکمیلی را ادامه خواهد داد و توصیه شد تا زنجیره
صنایــع تکمیلــی در مناطق کمبرخوردار فعال شــود .وزیر نفت افزود :در محصوالت پتروشــیمی و
صادرات کاتالیســت طی این  ۴ســال خودکفا خواهیم شــد .اوجی در خصوص صادرات سوخت به
لبنان و شــایعات مربوط به آن ،گفت :روند صادرات ســوخت به لبنان سال گذشته نیز انجام شده و
پول صادرات سوخت به لبنان دریافت شده است.

شرکت آب و فاضالب استان تهران در اطالعیهای با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی کشور مبنی
بر کاهش چشــمگیر بارشها در پاییز امسال از شهروندان تهرانی درخواست کرد با رعایت شیوههای
مدیریت مصرف ،این شرکت را در تداوم تأمین پایدار آب شرب یاری کنند .در این اطالعیه آمده است:
بنا بر گزارشهای سازمان هواشناسی ،میزان بارشها در مهر و آبان امسال کاهش محسوسی نسبت به
میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به اینکه بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع سدها تأمین میشود،
این کمبود بارش میتواند تهران را با کمبود جدی آب مواجه کند و این در حالیاست که حجم سدهای
پنجگانه تأمینکننده آب تهران به علت بروز خشکسالیهای پیاپی با کسری بیش از  50درصد نسبت
به بلندمدت روبهرو است .این اطالعیه میافزاید :شرکت آب و فاضالب استان تهران افتخار دارد که با
وجود دو سال خشکسالی ،کاهش میزان بارشها در بهار امسال و افزایش میانگین دما با تالشهای
شبانهروزی کارکنان و همراهی مشترکان ،تابستان امسال هم بدون قطع آب در تهران سپری شد.

 ۱۰۹اتوبوس و میدل باس جدید به ناوگان اصفهان پیوستند

صبــح دیــروز همزمان با آغاز ســال تحصیلــی جدید ،آییــن رونمایی از طرح توســعه ناوگان
حملونقل عمومی کالنشــهر اصفهان شــامل  ۱۰۹دستگاه اتوبوس و میدل باس جدید و نیز
 ۲۴۰دســتگاه اتوبوس بازســازی شــده با حضور تنی چنــد از مقامات شــهری اصفهان برگزار
شــد .در ابتدای این مراسم دکتر حســین حق شناس معاون حملونقل و ترافیک شهرداری
اصفهان طی ســخنانی با اشــاره به اهمیت ســال تحصیلی امســال که پس از دو ســال شــیوع
کروناویروس شــاهد برگزاری حضوری دانشآموزان هســتیم ،گفت :مدیریت شهری از چند
ماه قبل با حمایت شــورای شهر و شهرداری و نیز با کمکهای دولت مجموعاً  ۲۷۳دستگاه
اتوبــوس و میــدل بــاس جدید خریــداری نمــود که  ۱۰۹دســتگاه از ایــن  ۲۷۳دســتگاه به ما
تحویل داده شده و تا پایان سال نیز بقیه آنها به ناوگان حملونقل عمومی خواهند پیوست.
مهندس ابوالفضل قربانی نایب رئیس شــورای شــهر اصفهان گفت :با پیوســتن خودروهای
جدیــد مجموعــاً حدود یک هزار اتوبوس و میدل باس در ســطح شــهر به خدمترســانی به
شهروندان و دانشآموزان مشغولند.

برخورد با تولیدکنندگانی که مرغ باالی  ۴۳روز را به کشتارگاه نفرستند

ضرب االجل وزارت کشاورزی به مرغداران

عکس :خبرگزاری بازار

گــروه اقتصــادی /قیمــت مــرغ در
روزهــای اخیــر افزایش یافته اســت
و نــرخ ایــن محصــول در برخــی از
فروشــگاهها باالتــر از نــرخ مصــوب
هــر کیلوگــرم  59هــزار و  800تومان
بــه فــروش میرســد .در همیــن
راســتا مســعود امراللهــی مدیــرکل
دفتــر بازرســی و نظارت بــر کاالهای
اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا
ارســال نامــهای بــه رؤســای جهــاد
کشــاورزی اســتانهای کرمــان،
سیســتان و بلوچســتان ،خوزســتان،
چهارمحــال و بختیــاری ،خراســان
رضــوی ،کرمانشــاه و تهــران بــا
موضــوع نظــارت برمرغداریهــای
بــاالی  ۴۳روز تأکیــد کــرده اســت:
«مرغدارانــی کــه مــرغ بعــد از ۴۳
روز از جوجهریــزی را بــه کشــتارگاه
نفرســتند بــه عنــوان متخلــف بــه
ســازمان تعزیرات حکومتی معرفی
میشوند».
به گفته امراللهی ،حســب دستور
بــرای برخــورد بــا مرغدارانــی کــه
مــرغ بــاالی  ۴۳روز را بــه کشــتارگاه
نفرســتند و در راســتای جلوگیــری
از افزایــش قیمــت و تأمین گوشــت
مرغ مــورد نیــاز در بــازار اســتانها،
مدیــران بازرســی طــی یــک اقــدام
ضرب االجــل با همــکاری معاونت
امــور دام ،معاونــت بازرگانــی و
حراســت اســتانها ،لیســت همــه
مرغداریهایی را که بیش از  ۴۳روز
از زمــان جوجهریزی آنهــا میگذرد
استخراج نمایند.
چنانچــه ایــن مرغداریهــا از
کشــتار مــرغ ممانعــت بــه عمــل
آورنــد ،بــا هماهنگــی دادســتانی
اســتانها بــا مراجعــه بــه ایــن
مرغداریها در صورت عدم ارســال
مــرغ به کشــتارگاهها و احراز تخلف،
برخورد جدی اعمال شــود و پرونده
متخلفــان بــه ســازمان تعزیــرات
حکومتی ارسال میشود.
فراینــد وزنگیــری مرغ  43روز تا
نهایت  45روز اســت و تــا این زمان
مــرغ وزنگیــری کامــل داشــته و بــه
وزن یــک کیلو و  800گرم میرســد.
براســاس نظــام عرضــه و تقاضــا،
هــر زمان عرضــه در بازار کم شــود،
تقاضــا افزایــش مییابــد و منجــر

پیــرو چاپ آگهــی شــهرداری منطقــه  12تهــران در روز چهارشــنبه
 1401/6/30در صفحــه 10روزنامــه ایران به شــماره  ،8010تیتر
آگهی مذکور ،مناقصه عمومی میباشد که بدین وسیله تصحیح میگردد.

بــه بــاال رفتــن قیمــت کاال در بــازار
میشــود .این در شــرایطی است که
اکنــون قیمت مــرغ به باالتــر از نرخ
مصــوب رســیده و رو بــه افزایــش
است.
مــاک دفتــر بازرســی و نظــارت
بــر کاالهــای اساســی وزارت جهــاد
کشاورزی رعایت بازار از قیمتهای
مصــوب ســازمان حمایــت از
مصرفکننــده و تولیدکننــده اســت
کــه نــرخ مــرغ را  59هــزار و 800
تومــان تعیین کرده اســت اما اکنون
قیمتها بــه بیش از  60هزار تومان
در بــازار رســیده اســت .درحالــی که
تولیدکننــدگان مرغ و طیــور متعهد
شــده بودند تا پایان شهریورماه نرخ
مصــوب  59هــزار و  800تومــان را
بــرای فروش رعایت کنند اما به این
مصوبه متعهد نشدند.
ëëدفتــر بازرســی و نظــارت؛ حامــی
مصر فکنندگان
دفتــر بازرســی و نظــارت
بــر کاالهــای اساســی وزارت
جهادکشــاورزی اولویــت خــود
را حمایــت از مصرفکننــده و
پشــتیبانی از آن تعیین کرده اســت.
در واقــع مهمترین وظیفه ذاتی این
دفتــر نظــارت بــر بازارهــا در نحــوه
تولیــد و توزیــع و رعایــت حقــوق
مصرف کنندگان بر اساس نرخهای
مصــوب ســتاد تنظیم بازار اســت تا

آرامش در بازارها حاکم شود.
عــاوه بــر رعایت اهــداف درنظر
گرفتــه شــده بــرای ایــن دفتــر،
معاونــت امــور تولیــدات دامــی
وزارت جهــاد کشــاورزی مکاتبــهای
در راســتای اجراییســازی مصوبات
شــورای عالــی امنیــت ملــی کــه
پیرامــون تولیــد مــرغ ســایز داشــته
اســت ،خدمات دولتــی را برای مرغ
تــا ســن  42روزه ارائه دهــد درحالی
کــه دفتــر بازرســی و نظــارت بــر
کاالهای اساســی در ابالغیــه خود از
برخــورد بــا مرغداریهایــی که مرغ
بــا ســن بیشــتر از  43روز را عرضــه
نکردهاند خبر داده است.
ایــن دفتــر در دوره فعالیت کوتاه
مــدت  9ماهــه خــود دســتاوردهای
در خــور توجهــی در مقابلــه بــا عدم
رعایــت قوانیــن و تخلفــات داشــته
اســت و بــر همیــن اســاس بیــش از
یــک میلیــون بازرســی از واحدهــای
تولیدی و توزیعی و ارســال  75هزار
پرونده تخلف به ســازمان تعزیرات
داشــته اســت .ایــن دفتــر در نقاطی
کــه کاال کــم عرضــه شــده و تقاضــا
افزایش پیدا کرده اســت ،ورود کرده
تــا مشــکالت به وجــود آمــده را رفع
نماید.
ëëحمایت وزارت جهاد کشــاورزی از
تولیدکنندگان مرغ و طیور
وزارت جهــــــــــاد کشــــــاورزی در

راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان
مرغ و طیور ،درنظر دارد تســهیالت
ســرمایه در گــردش به دامــداران و
مرغــداران ارائــه کنــد و مــرغ مازاد
تولیدکننــدگان توســط شــرکت
پشــتیبانی امــور دام کشــور را
خریــداری نمایــد تــا تولیدکننــدگان
نگرانــی بابــت تولیــد خود نداشــته
باشند.
همچنیــن ممنوعیــت صــادرات
مــرغ و تخممــرغ کــه در گذشــته
وجــود داشــت ،لغــو شــد و چنانچه
تولید مازادی وجود داشــته باشد به
کشــورهای همســایه از جمله عراق
صــادر میشــود .بــا آزادســازی کــه
برای صــادرات مرغ صورت گرفت،
ایــن صنعــت هــم بهرهور میشــود
و هــم رشــد میکنــد و میتوانــد
بــازار منطقــهای مناســبی را پیــدا
کنــد تــا منجــر بــه رونــق و اشــتغال
در حــوزه صنعــت دام و طیــور و
افزایــش بهــرهوری نتیجــه طــرح
مردمیسازی شود.
وزارت جهــاد کشــاورزی در
تــاش اســت بــا حمایتــی کــه از
تولیدکننــدگان مــرغ و طیور داشــته
اســت ،منافــع مصــرف کننــدگان را
نیز لحــاظ کند و کاالهای اساســی از
جملــه مرغ بــر اســاس قیمتهای
مصوب ســتاد تنظیم بازاری عرضه
شود.

