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وضعیت بازار مسکن بحرانی تر شده است
فرهاد بیضایی*

گزارش بانک مرکزی از معامالت بازار مسکن نشان می دهد که قیمت مسکن 
در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰، با رشد ۴۷ درصدی، به قیمت متوسط 
۴۸ میلیون تومان در هر مترمربع در ســطح شهر تهران رسیده است. اما رشد 
واقعی مسکن در یکسال گذشته ۴۷ درصد بوده است؟بررسی معامالت مسکن 
تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نشــان می دهد که حجم معامالت ۴درصد نســبت به 
آذر ۱۴۰۰ رشــد داشته است اما بررســی دقیق تر نشان می دهد که سنگینی 
معامالت به ســوی ســاختمان های قدیمی تر و ارزان تر سوق پیدا کرده است.
سهم واحدهای کمتر از ۱۰ سال ساخت در معامالت از ۵۴ درصد در آذر۱۴۰۰ 
بــه کمتر از ۴۶ درصد در آذر۱۴۰۱ رســیده اســت. همچنین تعداد معامالت 
واحدهای باالی۲۰ سال ساخت بیش از ۵۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته است. تغییر مسیر بازار مسکن از سوی واحدهای نوساز به سوی واحدهای 
قدیمی و مســتهلک از چند زاویه قابل توجه است:رشد بی سابقه معامالت در 
ساختمان های قدیمی با توجه به مشکل نقدشوندگی آن در آینده، نشان می دهد 
که رشــد قیمت مســکن ناشــی از تورم و افزایش قیمت ارز، مسکن نوساز را 
نه تنها از دســترس تقاضای مصرفی که از دســترس تقاضای ســرمایه ای نیز 
خارج کرده اســت، عقب ماندن توان اقتصادی خانوار در رقابت با افزایش قیمت 
کوچ اجباری تقاضای بازار مســکن به واحدهای مستهلک را سبب شده است.
هرچه حجم معامالت از ساختمان های نوساز به سوی ساختمان های فرسوده و 
قدیمی سوق پیدا کند، گردش نقدینگی از تولید و تولید کننده نیز دورتر خواهد 
شــد. در شرایطی که نقد شوندگی واحدهای ساخته شده و تزریق نقدینگی به 
واحدهای درحال احداث از مهمترین چالش های تولیدکنندگان مســکن است، 
انحراف منابع از تولید کاهش پروانه های ســاختمانی در آینده را تشدید خواهد 
کرد.اما نکته آخر اینکه با توجه به اینکه برآورد متوسط قیمت مسکن در هر متر 
مربع از معدل واحدهای معامله شده به دست می آید، با توجه به تغییر فراوانی 
معامالت از واحدهای نوســاز)گران تر( به سوی واحدهای مستهلک و ارزان تر، 
قیمت واقعی متوسط هر مترمربع در تهران بیش از ۴۸ میلیون تومان خواهد بود 
و می توان گفت قیمت مسکن در تهران بیش از ۴۷ درصد رشد داشته است لذا 
باید انتظار رشــد به مراتب بیشتری در بازار اجاره نسبت به آمار معامالت خرید 

و فروش را داشته باشیم.
*کارشناس بازار مسکن

مصرف ساالنه بیش از ۲۲۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
در ایران

مدیر هماهنگی امور گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران بــا تأکید بر اینکه 
بهینه سازی مصرف گاز تنها مختص به بخش خانگی نیست، اعالم کرد: مصرف 
ساالنه گاز طبیعی کشــور بیش از ۲۲۸ میلیارد مترمکعب است که ۷۰ درصد 
آن در بخش صنعتی و ۳۰ درصد در بخش خانگی و تجاری مصرف می شــود، 
اما این نســبت در زمستان برعکس اســت و ۷۰ درصد گاز از سوی مشترکان 
خانگــی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می شــود و حتی این مقدار به ۸۰ 
درصد هم رســیده است.به گزارش وزارت نفت، مســلم رحمانی گفت: یکی از 
شاخص های پیشرفت در دنیا، توزیع انرژی در یک کشور است.وی افزود: ایران 
هم به واســطه وجود ذخایر بسیار غنی در منطقه پارس جنوبی و دیگر مناطق، 
یکی از کشــورهای غنی از نظر انرژی گاز است که ســبب شده در این زمینه 
اقدام های بزرگی انجام شود.مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
با اشاره به عملیاتی شدن شعار »گاز، محور توسعه«، تصریح کرد: در کشوری که 
بیش از ۲۸ پاالیشگاه گازی، ۳۸ هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز و بیش از ۴۴۰ 
هزار کیلومتر شــبکه توزیع گاز دارد، همچنین بیش از ۳۶ هزار روستا و هزار و 
۲۲۰ شهر گازرسانی شدند، می توان گفت اقدامی بسیار بزرگ در بحث توسعه 
انجام شده، اما این توسعه و پایداری به اقدام های بعدی نیز نیاز دارد.رحمانی با 
بیان اینکه ســرعت توسعه به هر حال در جایی ُکند می شود و اکنون گازرسانی 
جز در چند استان در حال تکمیل است، ادامه داد: اکنون بسیاری از شرکت های 
خارجی از توان داخلی در ساخت پاالیشگاه، ایستگاه و خطوط انتقال گاز ایران 
مبهوت شــده اند و باور نمی کنند ایران به این ســطح از پیشرفت رسیده باشد، 
هرچند جا برای این توســعه همچنان وجود دارد و می توان اقدام های جدیدی 
داشــت.وی بیان کرد: ورود گاز به هر منطقه تبعاتی مانند ایجاد رفاه و آسایش، 
توسعه صنعتی، اشتغال، رشد شاخص های اقتصادی، کمک به نگهداشت محیط 
زیست و هوای دارد.مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: 
استانی مانند سیستان و بلوچستان در بحث گازرسانی نسبت به دیگر استان ها 
عقب است، اما با برنامه ریزی و با یاری استان های دیگر به عنوان معین گازرسانی 
این عقب ماندگی هم برطرف می شود. در همین استان به ویژه در منطقه مکران با 
اینکه خط انتقال گاز درحال اجراست، صنایع بزرگی در صف گازرسانی هستند 
و شاهد توســعه قابل توجهی در این اســتان خواهیم بود.رحمانی تأکید کرد: 
تاکنون گازرســانی به ۳۹۵ نیروگاه، ۳۱ مشترک پتروشیمی که هریک شامل 
چند مجموعه پایین دستی هستند، ۷۸ صنعت سیمانی، ۲۸۵ صنعت فوالدی، 
بیش از ۱۴۲ صنعت در شــهرک های صنعتی و خــارج از آنها، ۲۲۰۰ جایگاه 
عرضه گاز طبیعی فشــرده )سی ان جی( و ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور 

انجام شده است.
وی بــا اعالم اینکه مصرف ســاالنه گاز طبیعی کشــور اکنون بیش از ۲۲۸ 
میلیارد مترمکعب اســت که ۷۰ درصد آن در بخــش صنعتی و ۳۰ درصد در 
بخش خانگی و تجاری مصرف می شــود، توضیح داد: این نســبت در زمستان 
برعکس اســت و ۷۰ درصد گاز از سوی مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیر 
عمده مصرف می شود و این مقدار به ۸۰ درصد هم رسیده است.مدیر هماهنگی 
امور گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران  با تأکید بر ضرورت بهینه سازی مصرف 
گاز طبیعی افزود: با توجه به شــرایط کنونی، یکی از مدیریت های مغفول مانده 
بحث مصرف گاز اســت.رحمانی تصریح کرد: تولید، پاالیش، انتقال و توزیع گاز 
مهم ترین وظیفه شــرکت ملی گاز ایران است که در این زمینه هم بسیار موفق 

بوده است، اما در بحث مدیریت مصرف کمی عقب هستیم.

قدرت نسبی بیت کوین نزول کرد
بیت کوین تعطیالت آخر هفته را با ارزشی نزدیک به ۲۳هزار دالر آغاز کرد 
زیرا بازارها به داده های شــاخص هزینه های مصرف شخصی در ایاالت متحده 
واکنش نشان دادند. ارقام منتشره حاکی از آن است که هزینه ها در ماه گذشته 
۰.۲ درصد کاهش یافته علیرغم اینکه احساسات کلی مصرف کنندگان افزایش 
یافته است.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، بیت کوین )BTC( در روز شنبه 
)۲۸ ژانویه( نزدیک به ســطح ۲۳هزار دالر باقــی ماند زیرا بازارها همچنان به 
داده های شاخص هزینه های مصرف شــخصی ایاالت متحده که در روز جمعه 
منتشر شد واکنش نشان می دادند.به دنبال باالترین قیمت ۲۳هزار و ۴۱۷.۷۲ 
دالر در اواخر روز جمعه، بیت کوین به پایین ترین حد روزانه ۲۲هزار و ۸۸۰.۶۰ 
دالر در اوایل روز شــنبه سقوط کرد. این در شرایطی اتفاق افتاد که بیت کوین 
بار دیگر نتوانست از سطح مقاومت کلیدی در ۲۳هزار و ۵۰۰ دالر خارج شود 
و منجر به احیای احساســات نزولی شد.اکنون، شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه 
)RSI( به زیر ســطح ۸۰.۰۰ کاهش یافته است و اگر حرکت در جهت نزولی 
ادامه یابد و بیت کوین نتواند سطح کنونی را پشت سر بگذارد احتمال دارد که 

با کف ۲۲ هزار و ۴۰۰ دالر برخورد کند.
اتریــوم نیز پس از مدت کوتاهی کــه اواخر روز جمعه به باالی ۱۶۰۰ دالر 
بازگشت، بار دیگر آخر هفته را با سطحی پایین آغاز کرد. اتریوم در روز شنبه 
کمتر از یک روز پس از رســیدن به قله ۱۶۱۷.۰۰ دالر به پایین ترین ســطح 
۱۵۶۸.۶۹ دالر ســقوط کرد.نوسانات در اتریوم در روزهای اخیر افزایش یافته 
و پس از هفته ها خرید بیش از حد، قدرت قیمت شروع به کاهش کرده است، 
به طوری که اکنون شــاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در زیر کف خود در ۶۳.۰۰ 
قــرار دارد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۶ 
تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۱۲ درصد کمتر 

شده است. 
در حال حاضر ۴۲.۲۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین 
بوده که در یک روز ۰.۱۷ درصد افزایش داشــته است.حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشــته ۴۰.۰۲ میلیارد دالر است که ۲۰.۶۳ درصد 
کاهش داشــته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۶۷ 
میلیارد دالر است که ۹.۱۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 
اســت. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۳۵.۷۵ میلیارد دالر است که ۸۹.۳۲ 

درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

یادداشت

گزارش

ارز دیجیتال

اخیــرا علی بهــادری جهرمی، ســخنگوی دولت طی 
اظهاراتی اعالم کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران ۵ درصد 
است. اما داده های آماری نمایانگر واقعیات دیگری است.به 
گزارش تجارت نیوز، رشد واقعی اقتصاد ایران چقدر است و 
آیا زیرساخت های الزم برای تحقق رشد ۸ درصدی فراهم 
شده اســت؟اخیرا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت 
در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور، به مانند دیگر 
دولتمردان در ابتدای سخنانش مسئولیت اوضاع را متوجه 
دولت قبلی کرده و با اشــاره به اینکه دولت ســیزدهم در 
حالــی کارش را آغاز کرده که نرخ تــورم ۶۰ درصد بوده 
اســت، تاکید کرده که حاال این شــاخص بــه ۴۰ درصد 
رسیده است. وی همچنین اشاره کرده که با وجود اجرای 
سیاســت ارز ترجیحی، تورم ماهانه از ۴.۲ درصد شهریور 
سال گذشته به ۲ درصد رسیده است.جدای از بحث تورم، 
او در تشریح وضعیت کنونی کشــور تاکید کرده که رشد 
اقتصادی به باالی پنج درصد رسیده است. اظهارات قبلی 
مقامات اقتصادی در دولت های پیشین هم حکایت از این 
داشت که وقتی قصد داشتند کارنامه اقتصادی مطلوبی از 
خــود به نمایش بگذارند به داده های آماری مرکز یا نهادی 
اســتناد می کردند که وضعیت بهتــری از اقتصاد ایران را 
نشــان می دادند.در حال حاضر هم با رجوع به پایگاه مرکز 
آمار ایران می توان مشــاهده کرد که نرخ رشــد اقتصادی 
ایران در شش ماهه اول ســال ۱۴۰۱ )براساس سال پایه 
۹۰( ۳.۳ درصد اســت که نشان از این دارد که سخنگوی 
دولت به داده های آماری مرجع دیگری استناد کرده است.
این اولین بار نیست که سخنگوی دولت به رشد اقتصادی 
پنج درصدی اشاره می کند. در آذرماه امسال هم، او در یک 
برنامه تلویزیونی میانگین نرخ رشد اقتصادی را در یک سال 
گذشــته نزدیک به پنج درصد اعالم کرد. بهادری جهرمی 

همچنین به این موضوع اشــاره کــرد که آخرین تصویر از 
اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ نشــانگر رشد اقتصادی مثبت برای 
چندمین فصل متوالی است اما هنوز حجم حقیقی اقتصاد 
ایران با ســال های قبل از دوران تحریــم فاصله معناداری 
دارد.ســخنگوی دولت ســیزدهم در ســخنان خود رشد 
اقتصادی ۱۰ ســال گذشته را صفر اعالم و تاکید کرد این 
امر به معنای این اســت که چرخ اقتصــادی ما نچرخیده 
اســت.اقتصاددان هم دهه ۹۰ را دهــه رکود اقتصاد ایران 

نام گذاری کرده اند. کافی اســت نگاهی به آمارهای اقتصاد 
کالن در ایــن دوره بیاندازیم و پی به این موضوع ببریم که 
در ایــن دهه یکی از ضعیف ترین عملکردهای اقتصادی به 
ثبت رسیده است.درآمد سرانه به عنوان مهم ترین شاخص 
رفاه از ۷.۴ میلیــون تومان در ابتدای دهه به ۴.۷ میلیون 
تومان در پایان این دهه رســیده اســت. میزان تشــکیل 
ســرمایه از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. در این 

دهه نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده، این در حالیســت که 
تنها در دهه ۷۰ این شــاخص به باالی ۴۰ درصد رسیده 
بود. میانگین رشد اقتصادی در دوره رکود اقتصادی تقریبا 
صفر بوده است. این رقم در دهه ۸۰ حدود پنج درصد بود.

در شرایطی دولتمردان سعی دارند نمای بهتری از اقتصاد 
ایران به تصویر بکشند که اقتصاددان می گویند اقتصاد در 
تله رشــد اقتصادی پایین گرفتار آمده اســت.اخیرا رئیس 
جمهــوری در صحن علنی مجلس خبــر داد که به زودی 
برنامه هفتم توسعه به دست مجلسی ها می رسد. آنطور که 
اطالعات درز کرده از این برنامه پنج ســاله نشان می دهد 
نرخ رشــد اقتصادی همان هشت درصد هدف گذاری شده 
اســت. اما همزمان کارشناسان اقتصادی یک سوال مهم را 
مطرح می کنند و آن هم این اســت که آیا زیرساخت های 
اقتصادی برای دســتیابی به چنین رشدی فراهم است یا 
خیر؟ در پاســخ به آن هم تاکید می کنند که الزمه رشــد 
اقتصادی باال آماده سازی زیرساخت ها و بسترهای اقتصادی 
و غیراقتصادی است که در این بین مهم ترین مولفه همان 
انباشت سرمایه فیزیکی کافی است.نه تنها در ایران بلکه در 
کشورهای کمترتوسعه یافته آنچه به عنوان اصلی ترین دلیل 
رشــد اقتصادی پایین عنوان می شــود؛ پایین بودن سطح 
ســرمایه گذاری اســت. اگر وضعیت یک دهه اخیر اقتصاد 
ایران را در نظر بگیریم، وضعیت انباشت سرمایه در کشور 
نامناسب بوده است.آمارها هم حکایت از این دارد که بیش 
از ۹۳درصد سرمایه گذاری انجام شده از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ 
تنها به پوشش استهالک موجودی سرمایه کشور اختصاص 
پیدا کرده و به تشکیل سرمایه جدید هم منجر نشده است. 
با این اوصاف باید دید مقامات اقتصادی دولت سیزدهم چه 
برنامه ای در سر دارند تا رشد اقتصادی پیش بینی شده در 

سال آینده محقق شود.

 زیرساخت رشد ۸ درصدی آماده نیست

ادعای رشد 5 درصدی بر مبنای کدام داده آماری؟!

طبق آمار، عملکــرد فوالدی ها در مجموع ۹ ماهه 
امســال نشــان می دهد که همچنان با وجود اعمال 
محدودیت هــای زودرس گاز صنایــع و مضاف بر آن، 
محدودیت هــای مصرف بــرق، رونــد افزایش تولید 
فوالدی ها همچنان ادامه پیدا کرده و در نهایت تولید 
صعودی ۹ تا ۱۵ درصدی را نســبت به مدت مشــابه 

سال گذشته تجربه کرده اند.
آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران به ایسنا نشان می دهد که از ابتدای سال جاری 
تا پایان آذر ماه، تولید مقاطع طویل بیشترین افزایش 
تولید را معادل ۱۵ درصد داشته  و در مقابل کمترین 
میزان افزایش را مجموع مقاطع تخت فوالدی آن هم 

به میزان ۹ درصد به خود اختصاص داده  است.
در مجمــوع طی این مــدت مقاطع تخت فوالدی 
تولید شــده معادل شــش میلیــون و ۸۵۰ هزار تن 
ثبت شده که نسبت به شش میلیون و ۲۸۶ هزار تن 
تولیدی طی ۹ ماهه ۱۴۰۰، رشــد ۹ درصدی داشته 
اســت.پس از آن، آهن اســفنجی با میزان تولید ۲۶ 
میلیون و ۳۷۰ هزار تن ۱۱ درصد رشد تولید را تجربه 

کرده است. سال گذشته این میزان ۲۳ میلیون و ۸۰۱ 
هزار تن بوده است.

از ابتدای امســال تا پایان آذر مــاه، ۱۶ میلیون و 
۵۸۶ هزار تن محصوالت فوالدی و ۲۳ میلیون و ۷۸۶ 
هزار تن شــمش فوالد تولید شده که به ترتیب ۱۲ و 
۱۳ درصد بیشــتر از میزان تولیــد آن ها در ۹  ماهه 
ابتدایی ۱۴۰۰ اســت. در مدت مذکور سال گذشته، 
۱۴ میلیــون و ۷۱۶ هزار تن محصوالت فوالدی و ۲۱ 
میلیون و ۹۴ هزار تن فوالد میانی )شــمش فوالد( به 

تولید رسیده بود.
تولید مجموع مقاطع طویل فوالدی نیز با افزایش 
۱۵ درصدی، از هشــت میلیــون و ۴۳۳ هزار تن در 
مدت ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۹ میلیون و ۷۳۶ 
هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.رشد 
تولید فوالدی ها در ۹ ماهه امســال در حالی است که 
زمستان امسال محدودیت تامین گاز صنایع فوالدی و 
البته سیمانی ها زودتر از سال های گذشته، اعمال شد 
و امســال عالوه بر محدودیت های گاز، این صنایع با 

محدودیت برق هم همراه بوده اند.

چهارمین نمایشــگاه بین المللی مدیریت پسماند، 
 IWEX»بازیافت، ماشــین آالت و تجهیزات وابسته
۲۰۲۳« بــا حضور شــرکت های مختلــف داخلی و 
خارجی و مشارکت ده ها شرکت دانش بنیان، در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.
به گــزارش روابط عمومی و اطالع رســانی چهارمین 
نمایشــگاه بین المللی مدیریت پسماند و بازیافت: این 
نمایشگاه در فضای بالغ بر ۸۰۰۰ متر مربع برگزار شدع 
و شرکت کنندگان درآن نوین ترین برنامه ها، طرح ها 
و صنایع و تجهیزات مرتبط بــا مقوله بازیافت زباله و 
پسماندهای خانگی، صنعتی و بیمارستانی را ارائه و در 

معرض دید مخاطبان قرار داده اند.
حضور و حمایت معاونــت علمی و فناوری، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشــور، وزارت جهاد 
کشاورزی، ســازمان حفاظت محیط زیست، سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری ها، ســازمان مدیریت پسماند 
کالنشــهر های ایران در کنار صاحبــان صنایع، تولید 
کننــدگان و شــرکت های دانش بنیان موجب شــده 
تا این نمایشــگاه نه تنها مورد اســتقبال مسئولین و 

فعالین این حوزه قرارگیرد بلکه به عنوان تنها نمایشگاه 
مدیریت پســماند و بازیافت کشور از اعتبار خاصی بر 
خوردار گردد.چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت 
پسماند و بازیافت در زیر مجموعه و گروه های؛خدمات 
شــهری، تجهیزات و ماشــین آالت بازیافت، بازیافت 
خودرو های فرســوده گروه بازیافت پسماند های نفت، 
گاز و پتروشــیمی، گروه بازیافت پسماندهای ارگانیک 
)کمپوســت ورمی(، گروه بازیافت پسماند های فلزی، 
گــروه بازیافــت پســماند های پلیمری )الســتیک-
الستیک(، گروه بازیافت پسماند های سلولوزی )کاغذ-
کارتن-مقوا-چوب( گروه بازیافت پســماند های شیشه 
ای گروه بازیافت باطری های فرســوده، گروه بازیافت 
قطعات الکتریکــی و  الکترونیکی، گروه بازیابی آب و 
فاضــالب، گروه تامین کنندگان مواد بازیافتی، محیط 
زیســت و ســایر گروه های بازیافتی برگزار شده است.

برگزاری چند کارگاه علمی وآموزش با حضور استاتید 
دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی، از برنامه های جانبی 
چهارمین نمایشــگاه بین المللی مدیریت پســماند و 

بازیافت است.

آغاز بکار چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند و بازیافت رشد میانگین ۱۲ درصدی تولید فوالدی ها تا پایان آذر ماه
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