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بازار مسکن شهر تهران آخرین ماه از 

مسکن
قرن14 را با رشد 6.2درصدی قیمت 
به پایان رساند؛ این در حالی است که 
در طول سال1400، تورم ماهانه بازار مسکن تهران 
از محدوده 3درصد فراتر نرفته بود و غالبا شتاب آن از 

شتاب تورم مصرف کننده کمتر بود.
به گزارش همشهری، باوجود گذشت 4سال از آغاز 
دوره جهش قیمت مســکن، این بــازار همچنان با 
تکانه های تورمی مواجه اســت و براساس آخرین 
آمارها، میانگین قیمت مســکن شــهر تهران در 
اسفندماه1400 با رشد 6.2درصدی، رکورد باالترین 
رشد قیمت در این سال را شکسته است. البته بررسی 
آمارها نشان می دهد که در اغلب سال ها، تورم مسکن 
شهر تهران از تورم بهمن و فروردین بیشتر است؛ اما 
تکرار تورم باال در اسفند1400 از این جهت اهمیت 
دارد که از ابتدای ســال1400، شتاب تورم ماهانه 
مسکن شهر تهران غالبا کمتر از تورم مصرف کننده 
بود و عمال این بازار از طریق کاهش ارزش ذاتی در فاز 

تخلیه حباب قیمتی قرار داشت.

نمای بازار مسکن اسفندماه
آخرین گزارش اداره بررســی ها و سیاســت های 
اقتصادی بانک مرکزی از تحــوالت بازار معامالت 
مسکن تهران در اسفندماه1400 حاکی از این است 
که در این ماه تعداد آپارتمان های مسکونی معامله 
شده در تهران به 6هزارو834واحد مسکونی رسیده 
که این تعداد نسبت به ماه قبل 19.9درصد کاهش 
و نسبت به ماه مشابه ســال قبل از آن 29.6درصد 
افزایش نشان می دهد. همچنین در این ماه، متوسط 
قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای مسکونی 
در شهر تهران معادل 3۵میلیون و120هزار تومان 
بوده که از افزایش 6.2درصدی نســبت به ماه قبل 
حکایت دارد. این میزان افزایش، عمال 4.8برابر تورم 

ماهانه مصرف کننده اســفندماه )1.3درصد( بوده 
و می توانــد زنگ خطر خروج مســکن از فاز تخلیه 
حباب قیمت محسوب شــود. البته این رقم نسبت 
به ماه مشابه سال قبل از آن معادل 16درصد افزایش 
داشــته که همچنان نســبت به تورم نقطه به نقطه 
مصرف کننده در این ماه )34.7درصد( کمتر است 
و می تواند یک نکته امیدوارکننده برای ادامه تخلیه 
حباب قیمت مسکن از مسیر کاهش ارزش ذاتی آن 

در مقابل رشد تورم باشد.

ریز معامالت مسکن تهران
بررســی توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله 
شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفندماه 
ســال1400 حاکــی از آن اســت کــه از مجموع 
6هزارو834 واحد مســکونی معامله شــده در این 
ماه، واحدهای تا ۵سال ساخت با سهم 32.۵درصد 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند؛ اما این 
سهم نسبت به اسفندماه سال قبل ۵.9واحد درصد 
و نسبت به اســفند1392 معادل 4۵درصد کاهش 
یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت باال در 
گروه های 11 تا 1۵ و بیش از 20سال ساخت افزوده 
شده اســت. کاهش سهم نوســازها از بازار مسکن 
از یک ســو به افت توان تولید و ساخت وساز جدید 

مسکونی و از سوی دیگر به کاهش شدید قدرت خرید 
متقاضیان مصرفی و سرمایه ای مربوط است و جز با 
مهار تورم، اصالح ساختار اقتصاد و پیش بینی پذیر 
کردن آن و همچنین واقعی ســازی مزد، حقوق و 

درآمدها رفع نمی شود.
به گزارش همشهری، بررســی توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شده شــهر تهران در 
اسفندماه سال1400 نشــان می دهد که به لحاظ 
مســاحت، واحدهای مسکونی با ســطح زیربنای 
کمتر از 80مترمربع، ســهمی معادل ۵3.1درصد 
از معامالت انجام شــده را به خود اختصاص دادند. 
همچنین ۵8.9درصد واحدهای مسکونی با قیمتی 
کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
این ماه )3۵میلیون و120هزار تومان( معامله شده و 
42.6درصد از معامالت نیز به واحدهای مسکونی با 
ارزش هر واحد کمتــر از 2میلیارد تومان اختصاص 

داشته است.

حمله تورمی مسکن به مستأجران
بازار مســکن از نیمه ســال96 وارد روند صعودی 
شــد. آن زمان میانگین قیمت مسکن شهر تهران 
4.۵میلیون تومان بود و این رقم در پایان سال1400 
بــه 3۵.1میلیون تومان رســیده که بیانگر رشــد 

680درصدی است. در این دوره زمانی، گرچه بازار 
اجاره نیز با تورم سنگینی مواجه بود و به طور میانگین 
قیمت اجاره در شهر تهران بیش از 3برابر افزایش پیدا 
کرد اما درمجموع، هیچ گاه مجالی برای تخلیه کل 
تورم مسکن در بازار اجاره مهیا نشد. به خصوص که 
از بهار1399 و با شیوع گسترده کرونا، ستاد مقابله با 
شیوع کرونا رأی به تمدید خودکار قراردادهای اجاره 
و تعزیراتی شدن این بازار داد و درنتیجه با سرکوب 
قیمت بخشی از قراردادهای بازار اجاره، عمال شاخص 
اجاره بهای مسکونی رشد کمتری را تجربه کرد. طبق 
اعالم بانک مرکزی، در اســفندماه1400 شاخص 
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 4۵.8درصد و در 
کل مناطق شهری ۵0.2درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل رشد کرده است. براساس این گزارش، رشد 
ماهانه این شاخص در اســفندماه برای شهر تهران 
0.4درصــد و برای کل مناطق شــهری 1.2درصد 
بوده است. به نظر می رسد دلیل پیشی گرفتن تورم 
اجاره شهرســتان ها از پایتخت این مسئله باشد که 
در تهران بسیار زودتر از سایر نقاط شهری، مصوبه 
تمدید خودکار قراردادهای اجاره از سوی بازار پس 
 زده شد درحالی که در سایر نقاط شهری در ماه های 
اخیر فرایند افزایش قیمت در قراردادهای تمدیدی 

رواج پیدا کرده است.

وداع تورمی مسکن با 1400
همشهری وضعیت بازار مسکن تهران در اسفندماه سال گذشته را بررسی می کند

بحران تورم غذایی درکمین دنیا
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همشهری برنامه های وزارت نیرو برای روزهای اوج 
مصرف را بررسی می کند

وعده تابستان بدون خاموشی 
خطر قطع برق در تابستان پیش رو همچنان وجود دارد و هرچند 
مقامات وزارت نیرو می گویند تالش می کنند تا در روزهای گرم 
نخستین سال قرن جدید، خاموشی رخ ندهد، اما بی احتیاطی در 
مصرف می تواند احتمال قطع برنامه ریزی شده در ماه های آینده 
را تشدید کند. علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو می گوید: برنامه های 
مهمی در حوزه توسعه نیروگاه ها و همچنین مدیریت تقاضا و 
صرفه جویی در مصرف برق داریم و امیدواریم تابستان امسال با 
حداقل مشکالت سپری شود. او قول داده در سال جاری 6هزار 
مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه کند و تا پایان دولت 
هم به ناترازی بین تولید و مصرف برق پایان دهد. اما روند رشد 
مصرف، چالش بزرگ پیش پای سیاستگذاران حوزه تولید، انتقال 
و توزیع برق است و اگر سیاست های مدیریت تقاضا جدی گرفته 
نشود، بیم آن می رود که روند مصرف به ویژه در روزهای پیک و 

گرم سال از تولید سبقت بگیرد.
به گزارش همشــهری، از 6هزار مگاوات برقی که قرار است به 
ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود، 4.۵هزار مگاوات آن سهم 
نیروگاه های جدید حرارتی و 1.۵هزار مگاوات دیگر هم ســهم 
برق تجدیدپذیر و اضافه شــدن به ظرفیت نیروگاه های جدید 

خواهد بود.

گرمای زودرس در بهار قرن جدید
افزایش دما در ایران آن هم در نیمه نخست فروردین سال1401 
یک زنگ هشدار برای شبکه برق به شــمار می رود. دمای هوا 
در پایتخت ایران روز گذشته به 30درجه و در برخی استان ها 
به باالی 40درجه رسیده و باعث شــده تا پیک مصرف برق در 
شــبانه روز به 42هزار و 730مگاوات برســد که نسبت به روز 
16فروردین پارسال 9درصد بر میزان مصرف برق اضافه شده 
است. این وضع نشــان می دهد اگر افزایش دمای زودرس در 
هفته های پیش رو استمرار داشته باشد، فشار روی شبکه برق به 
جای نیمه دوم تیرماه این بار در نیمه دوم اردیبهشت یا خرداد 

شروع شود.

عبور هوشمندانه از تونل مصرف
آرش کــردی، مدیرعامــل توانیــر با بیــان اینکه براســاس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، بیش از نیمی از بارهای مصرفی 
شبکه کنترل پذیر خواهد شــد، گفت: تفاوت اصلی برنامه های 
مدیریت بار امسال با سال های گذشته، کنترل   پذیری بارهای 
مصرفی شبکه برق است. او با بیان اینکه تمام بخش های صنعت 
برق شــامل تولید، انتقال و توزیع، برنامه ها را به شکل مدون از 
ماه ها قبل تدوین و عملیات اجرایی طرح ها را شــروع کرده اند، 
افزود: یکی از بزرگ ترین وجه تمایز برنامه های مدیریت مصرف 
امسال نسبت به سال های گذشته، اجرای برنامه ها با محوریت 
هوشمند ســازی  و کنترل پذیری مصارف اســت. به گفته او، 
هوشمند ســازی  عمده بارها به لحاظ قرائت و از لحاظ کنترل 
در دست اجراست و براساس برنامه ریزی ها بین ۵0 تا 60درصد 
بارهای مصرفی شبکه برق در تابستان امسال، قابل رصد و پایش 

دقیق خواهد بود.

تولید با حداکثر ظرفیت
به گفته مصطفی رجبی مقدم، ســخنگوی صنعت برق ایران، 
تولید 73 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی برای تامین نیاز در زمان 
اوج مصرف تابســتان پیش بینی شــده و انجام تعمیرات برای 
100 هزار مگاوات نیــروگاه ازجمله اقدامات انجام شــده برای 

افزایش اطمینان از تامین برق در تابستان است.
 او با بیان اینکه درحال حاضر 87 هزار مگاوات نیروگاه در کشور 
نصب شــده که تعمیرات اساســی در برخی از این نیروگاه ها 
2بار انجام شده، می افزاید: طبق برنامه  ریزی های انجام شده تا 
پیش از تابستان باید 6 هزار مگاوات ظرفیت جدید به تولید برق 
کشور افزوده شود که این ظرفیت شامل احداث نیروگاه جدید، 
ارتقای توان تولید نیروگاه های موجود و استفاده از سیستم های 

خنک کننده توربین ها ست.
 این مقام ارشــد وزارت نیرو در عین حال از کاهش محسوس 
ذخایر آبی برای تولیــد برق در نیروگاه هــای برقابی به میزان 
10درصد خبر داده و تأکید می کند: اگر مشترکان صرفه جویی 
مناسبی در مصرف برق داشته باشند، می توانیم تا پیش از شروع 
زمان اوج مصرف استفاده مناسبی از نیروگاه های برقابی داشته 

باشیم.

نظارت استانی بر بانکداران دولتی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از اجرای 
طــرح آزمایشــی نظارت بــر عملکرد 
بانک های دولتی در ســطح اســتان ها 
خبر داده و می گوید: باید آرام آرام نقش 
نظارتی وزارت اقتصاد بر الیه بانکی را در 

سطح استان ها احیا کنیم. 
مشخص است که دغدغه این عضو کابینه، ناظر بر رصد عملیات 
بانکداران در استان ها و جلوگیری از انحراف منابع و تسهیالت 
بانکی است. البته این نظارت قرار است به حوزه عمل بانک های 
دولتی محدود باشد ولی مهم این است که نظارت به دستوری 
شــدن تســهیالت و منابع بانک های دولتی منجر نشود زیرا 
سنگ بنای فعالیت سالم و شــفاف هر بانکی، چه دولتی و چه 
غیردولتی، سودآوری و سالمت آن است. از این منظر هماهنگی 
وزارت اقتصاد با بانک مرکزی برای اعمال حاکمیت شــرکتی 
و نظارت بر کارنامه بانکــداران یک ضرورت اســت تا جلوی 

ناهماهنگی ها و موازی کاری ها گرفته شود.

وضع ذخایر خوب است، اما
  خبر: محمدجــواد ســاداتی نژاد، وزیر جهاد 
کشــاورزی گفت: در بحث امنیت غذایی و تامین 
نهاده های دامی و کاالهای اساســی هیچ مشکلی 
نداریم و ذخائر استراتژیک در شرایط بسیار مطلوبی 

قرار دارند.

  نقد: مطلوب بودن ذخایر کاالهای اساســی و 
نهاده های تولید یک روی ســکه است و روی دیگر 
آن میزان بهره مندی و عدالــت در امنیت غذایی 
اســت. ضرورت دارد در برنامه ریزی ها به گونه ای 
اقدام شود که اجحافی نسبت به افراد دور از مرکز و 
حاشیه نشین رخ ندهد. از سوی دیگر سیاستگذاری 
در حوزه امنیت غذایی ایجاب می کند تا بحران های 
آینده در نظر گرفته شود زیرا براساس برآوردهای 
معتبر، اقتصاد دنیا در ماه های آینده با تورم در حوزه 
مواد غذایی مواجه خواهد شد. این مسئولیت را البته 
نمی توان به تنهایی برعهده یک وزیر نهاد بلکه کل 
دولت باید آینده نگر باشد تا در دام شوک های بیرونی 

گرفتار نشود و مردم بالتکلیف نمانند.

چهره روز

نقد  خبر

انرژی

 سهم بخش خانگی
از کل مصرف

 سهم بخش خانگی
تجاری و اداری

 یخچال
و فریزر

35
درصد

کولر

25
درصد

روشنایی

20
درصد

50
درصد

37.7
درصد

دنیا هنوز از شوک ویروس کرونا فاصله نگرفته که 

تورم
حمله روسیه به اوکراین زنگ خطر را برای بحران 
امنیت غذایی دنیا به صــدا درآورد. قیمت مواد 
غذایی در بازارهای جهان در حال رکورد شکنی است. کشورهای 
مختلف با تورم کاالهای خوراکی مواجه شــده اند. اتاق تهران در 
گزارشی اعالم کرد: جنگ روسیه علیه اوکراین، ضربه جدیدی به 
نظام تامین غذایی دنیا وارد کرده زیرا 2کشور درگیر جنگ بیش از 
یک چهارم فروش گندم دنیا را در اختیار دارند و افزایش تنش در 
منطقه، قیمت گندم، جو، ذرت و روغن خوراکی را افزایش داده و 
افزایش شــدید قیمت کود هم تصویر شــفافی از وضع برداشت 
محصوالت اساســی در فصل های آینده را در سراسر جهان ارائه 
نمی کند.سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در تازه ترین 
برآورد خود اعالم کرده میانگین شــاخص قیمت مواد غذایی در 
سال 2021 میالدی 23درصد افزایش یافته که باالترین نرخ در 
یک دهه اخیر به شمار می رود و در ماه فوریه 2022 دنیا شاهد ثبت 
باالترین رقم برای قیمت محصوالت گروه گوشت، لبنیات، غالت، 

روغن و شکر از 1961تاکنون بوده است.
ســهم اقالم خوراکی در هزینه مصرفی خانوارها در اقتصادهای 
پیشرفته 17درصد اســت و این رقم برای خانوارهای کشورهای 
جنوب صحرای آفریقا به 40درصد می رســد. اگرچه این منطقه 
به شــدت به واردات گندم وابسته اســت اما غالت سهم کمی از 
کل نیاز مردم این منطقه را تشکیل می دهد و برای ایران این رقم 

26.6درصد برآورد شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
هم پیش  بینی می کند درصورت اســتمرار جنگ روســیه علیه 
اوکراین تا یک سال آینده، انتظار می رود که میانگین نرخ تورم در 
جهان در سال 2022 به 6.7درصد برسد که بخش مهمی از این 
افزایش ناشی از رشد بهای کاالهای اساسی و بخشی هم ناشی از 
تقاضای داخلی و محدودیت صادرات روســیه و شوک های مالی 
خواهد بود. این در حالی است که آثار تورمی این جنگ بر اقتصاد 
آمریکا کمتر از دیگر مناطق دنیــا و در محدوده 1.۵واحد درصد 

پیش بینی می شود.
براساس این گزارش، با وجود نگرانی ها از بحران امنیت غذایی دنیا، 
برخی حقایق حکایت از کاهش میزان نگرانی ها دارد زیرا ذخایر 
جهانی برنج، گندم و ذرت به عنوان 3محصول استراتژیک غذایی 
از نظر تاریخی باالســت و برای گندم میزان ذخایر بسیار باالتر 
از بحران افزایش قیمت مواد غذایی ناشــی از بحران سال 2008 
میالدی برآورد شده است. این گزارش می  افزاید: میزان موفقیت 
اقتصادها در مدیریت تورم قیمت مــواد غذایی و خروج از بحران 
به سیاست های ملی و همکاری جهانی بستگی دارد. تحلیلگران 
می گویند؛ کمک به کشورهای در حال توسعه برای حفظ مسیر 
بازیابی آنها بسیار مهم است و در بلندمدت دولت ها، کسب وکارهای 
خصوصی و شرکای بین المللی باید به سمت نظام تولیدی مولدتر، 
متنوع تر و مغذی تر حرکت کنند تا سطح تاب آوری امنیت غذایی 

خود را در برابر بحران های احتمالی افزایش دهند.

4راه عبور از بحران

بازگذاشتن تجارت 
مواد غذایی

 حمایت از مصرف کنندگان
و خانواده های آسیب پذیر

برق خواران خانگیاصالح سیستم غذاییحمایت از کشاورزان
بررســی های رســمی نشــان می دهد 90درصد مصرف 
برق خانگی به 3وسیله الکتریکی پرکاربرد اختصاص 
داشــته و می تــوان بــا اســتفاده صحیــح از ایــن لــوازم، 
مصــرف بــرق و به تبــع آن هزینــه قبــوض را بــه میــزان 
قابل توجهــی کاهــش داد. نکتــه مهــم اینکــه بخــش 
خانگــی، تجــاری، اداری و عمومــی کشــور بیــش از 
50درصــد بــرق تولیــدی کشــور را به خــود اختصــاص 
می دهند. در کشورهای پیشرفته، بخش عمده مصرف 
برق بــه بخش مولــد یعنــی تولید و صنعــت اختصاص 
می یابد و صرف به حرکــت درآمدن چرخ هــای اقتصاد 
و تولیــد ناخالــص داخلی کشــورها می شــود، شــاید با 
یک مثال ســاده بتوان بیشــتر به اهمیــت موضوع پی 
برد، اینکه از 53 هزار مگاوات پیک بار تابســتان بیش 
از ۲0 هــزار مــگاوات مربوط به سیســتم  سرمایشــی در 
بخش های مختلف بــوده که معــادل کل مصــرف برق 

3کشور همسایه ایران است.


