
 وضعیت  سیمان  و  اثر آن بر بازار مسکن 

 

 
کمک به کاهش قیمت مسکن باید    ، برای رسدهزار تومان به دست سازندگان می  ۴۸هزار تومان است و    ۱۸که قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه  با بیان این

های ساختمانی به دلیل رشد قیمت مصالح دچار  پروژهیم و در این گیر و دار  هست  خانه بسازیم اما یک روز با دالالن فوالد، روز دیگر با دالالن سیمان مواجه

 .اندمشکل شده

 
آنچه در بازار مسکن اتفاق می افتاد انعکاس شرایط اقتصاد کالن است اما رکود بازار مسکن از سه علت نشأت می گیرد. هم    تحلیل کرد:  ی توان اینگونه  م 

ند و از طرف دیگر در انتظار تحوالت سیاسی و اقتصادی هستند. وزارت راه و شهرسازی  ا  ا کمبود نقدینگی مواجهاکنون گروه متقاضیان مصرفی از یک طرف ب 

شته  نیز به عنوان متولی بخش مسکن به جای اینکه به تسهیل فرآیند ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن کمک کند، مکررا طی حدود یک سال و نیم گذ

 .تتوصیه نخریدن را دنبال کرده اس 

  
: هم اکنون خرید و فروش در بازار مسکن بسیار کاهش یافته و طبیعتا باید نرخها  ،با بیان اینکه علیرغم کاهش معامالت مسکن شاهد افزایش قیمتها هستیم  

مانی تقریبا به حال خود رها شده و در  پایین بیاید اما رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساخت

 .یک فرآیند رانت گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه ها و دالالن سه تا چهار برابر می شود

  
همه ما به اقتصاد آزاد باور داریم اما متاسفانه بعضی از سطوح اقتصاد  ،ت نداده اند  دستگاههای متولی نظارت در حوزه مصالح ساختمانی مداخالت الزم را صور 

بر بخش تولید  کشور ما غیرشفاف است. به طور مثال در حوزه صنایع مادر، فوالد یا سیمان انحصار را به وضوح می بینیم و دستگاههای انحصارگر شرایط را  

 .ن به عنوان کاالیی که توسط بخش خصوصی تولید می شود با قیمت باالیی به دست مصرف کننده برسد سخت کرده اند. این باعث می شود مسک 

  
هزار تومان می شود. این تخم مرغ    ۴۸د  انناما تا به دست سازنده برس  خریده  هزار تومان   ۱۸درب کارخانه  را از  سیمان    ،  در آشفته بازار کنونی، دالالن سیمان

 .ت که کسی نتواند رصدش کند. ورودی و خروجی کارخانجات و افرادی که در این حوزه فعال هستند مشخص استنیس

  
قرقیزستان،    همچون   کشورهای در حال توسعه همسایه االن کارگاههای ساختمانی نیاز مبرم به سیمان دارند اما اولویت بعضی مسئوالن صادرات سیمان به  

افی متالطم بوده و مهمترین عامل در کنترل این بازار افزایش ساخت و ساز است.  بازار مسکن طی سه سال گذشته به اندازه ک   را در دست دارند. و ...  ترکمنستان 

داشته باشیم اما اولویت باید تامین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه دهند واردات سیمان  صادرات مصالح    می توانیمما  

 .ورد نیاز خود را تهیه کنیمهم داشته باشیم تا حداقل بتوانیم مصالح م

  
میلیون تومان رسید.    ۲۸.۳که با وجود افت شدید معامالت قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه به میانگین    گفت:می توان  پیش بینی از آینده بازار مسکن  

که رشد تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ساخت و ساز به  این نگرانی می تواند وجود داشته باشد  درصدی برای بازار مسکن غیرمنطقی نیست اما    ۳تا    ۲رشدهای  

نده بهتر شود  همین منوال در رکود بماند افزایش قیمت، محتمل ترین گزینه در ماههای آینده است. البته پیش بینی می کنیم شرایط ساخت و ساز در سال آی

توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ داد. با این حال می توان افزایش قیمت را با برنامه ریزی  اما با توجه به کمبود پنج میلیون واحد مسکونی به این زودی نمی  

 .مناسب برای تولید مسکن و کاهش هزینه های باالسری حوزه ساخت، کنترل کرد

  
افزایش سقف تسهیالت بانکی باید متناسب با رشد قیمت  ند و تسهیالت فعلی جوابگو نیست. افزایش حقوق و  هست متقاضیان مسکن با کمبود نقدینگی مواجه

ال کرده اند و  مسکن باشد اما دولت فعال چنین سیاستی را دنبال نمی کند. باال بردن سقف تسهیالت مسکن و کاهش نرخ سود، برنامه هایی که تمام دنیا دنب 

 .کوتاه ترین مسیر برای خانه دار کردن مردم است

  

 میلیون تومان ۲۸.۳مسکن در تهران متری 

  
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل   ۳.۷میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل    ۲۸.۳متوسط قیمت مسکن شهر تهران    ۱۳۹۹بنابراین گزارش، بهمن ماه  

هزار واحد مسکونی رسید    ۳۹۱۷هران به  های مسکونی شهر تدرصد افزایش نشان می دهد. طبق اعالم بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معامالت آپارتمان  ۹۷.۲

 .درصد کاهش یافت ۷۰.۵درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۱۱.۴که نسبت به ماه قبل 
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