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براســاس آخریــن سرشــماری انجام
شــده در کشــور مربــوط بــه ســال ،1395
جغرافیای اســتانی مالک و مســتأجران
در کشــور با تغییرات زیادی همراه شــده
اســت بهطــوری که نســبت به پنج ســال
قبل یعنی سرشماری ســال  1390سهم
مالــکان واحدهای مســکونی  2.2درصد
کاهش یافته اســت و تعــداد خانوارهای
مســتأجر نیز در کل کشــور  4درصد رشد
داشــته اســت .با این حال این آمار نشان
میدهد که سهم واحدهای مسکونی 75
مترمربــع و کمتر،از واحدهای مســکونی
کشــور کاهش یافته و برتعداد واحدهای
مســکونی بیش از  150متر مربــع افزوده
شــده اســت .براســاس گــزارش جدیــد
مرکــز آمــار ایــران ،در سرشــماری ســال
 ،1395از تعــداد  23میلیون و  580هزار
و  221خانــوار کشورســاکن در واحدهــای
مسکونی 60.5 ،درصد از خانوارها مالک
عرصــه و اعیان (زمین و بنــا) بودهاند که
بیشترین درصد مالکیت عرصه و اعیان
بــه ترتیب در اســتانهای اردبیل با 71.5
درصد ،مازندران  71.4درصد ،خراســان
جنوبی  71.2درصد ،زنجان  69.9درصد،
گیــان  69.8درصــد ،آذربایجان شــرقی
 69.5درصــد و گلســتان بــا  69.3درصد
اختصاص داشته است.
کمتریــن ســهم مالکیــت واحدهای
مســکونی در میان اســتانهای کشور نیز
دراین سال ،مربوط به استانهای تهران
بــا  48.8درصــد ،قم  49.9درصــد ،البرز
 51.8درصــد ،خوزســتان  56.8درصد و
کرمانشــاه با  57.2درصد اســت .در آبان
سال  1390از تعداد  21میلیون و  49هزار
و  934خانــوار 62.7 ،درصــد از خانوارها
مالک عرصــه و اعیان بودهاند .مقایســه
سرشــماری ســالهای  1390بــا 1395
نشــان میدهــد کــه درصــد خانوارهــای
مالــک از  62.7درصــد درکل کشــور در

مهر

کاهــش قیمــت آهن از مــاه جاری آغاز شــده و این روند تا روز گذشــته ادامه
داشــت و در این میان فعاالن بازار پیشبینی کردند که کاهش قیمت ادامه
خواهــد داشــت و این امــر میتوانــد در نهایت باعث کاهش قیمت مســکن
شود.
طــی ماههــای اخیر قیمــت محصوالت فــوالدی روند عجیــب و غریبی به
خــود گرفتــه بــود ،بهگونهای کــه شــاهد افزایش بیــش از  30تــا  60درصد در
محصــوالت آهنی بودیم .این روند افزایشــی بهصورت مســتقیم بر فعالیت
صنف ســازندگان مســکن و حتــی صاحبخانهها اثــر گذاشــت و قیمتها باال
رفت.زمانیکــه قیمــت آهــنآالت بــاال رفت نوک پیــکان انتقادها به ســمت
تولیــد و دالر نشــانه رفــت .فعــاالن این حوزه اذعــان میکردند کــه به جهت
کاهش ســاخت و ســازها تولیدکنندگان از حجم تولید کاستند و این امر باعث
رشــد قیمتها شــده اســت .دالر هــم با نوســانهایی که داشــت توانســت بر
قیمت آهن اثر بگذارد اما این تأثیر بسیار جزئی بود.رضا مرتضوی از مدیران
ســایتهای فــروش آنالین آهنآالت گفت« :چند وقــت پیش میلگرد در هر
کیلو  4هزار و  650تومان بود و اکنون قیمت آن به  4هزار و  200تومان رسیده
اســت .این امر نشــان میدهد که قیمــت دالر و حفظ تولیــد منجر به کاهش
قیمتها شــده اســت».با کاهش قیمت آهنآالت پیشبینیای که مسئوالن
از قیمت مســکن داشــتند محقق میشــود .در گفتوگوی کوتاهــی که با یکی
از مشــاوران امالک داشــتیم ،اظهار داشــتند« :قیمت مســکن کاهشی شده و
از جهــش قیمتهــا فاصله گرفته اســت ،این در حالی اســت که مســتأجران
و خریــداران مســکن هیچ گونه کاهشــی را پیشبینــی نمیکردند».وی گفت:
«تولیدکنندگان محصوالت فوالدی باوجود کاهش فروش از حجم تولید خود
کم نکردند و از ســویی صادرات به کشــورهای همسایه را دنبال میکنند».روز
گذشــته طی تمــاس با فروشــندگان آهــنآالت بــا پیشبینیهــای متعددی
روبــهرو شــدیم .برخــی از آنها میگفتند بــازار قابل پیشبینی نیســت چرا که
بــازار ایــن بخش به سیاســت و نرخ ارز گره خورده اســت .گروهــی دیگر رکود
در ساختوســاز و طرحهــای عمرانــی را دلیلی برای کاهــش قیمتها اعالم
کردنــد و گفتند :وقتی تقاضا مســیر کاهشــی بــه خود میگیــرد تولیدکنندگان
قیمتهای پیشنهادی خود در بورس کاال را کاهش میدهند.
در این میان یکی از سایتهای فروش آنالین آهن در سایت خود نوشت:
«از نخستین روز هفته بازار آهن با افت قیمتها و جو منفی آغاز به کار کرد.
ایــن کاهــش باوجود افزایش قیمت شــمش در بورس کاال اســت .واحدهای
تولیدکننده محصوالت فوالدی نرخ پیشنهادی فروش را بین  ۲۰تا  ۷۰تومان
در هر کیلو با کاهش اعالم کردند».

هر هفته به  30روستا آبرسانی شد

سال  1390به  60.5درصد در سال 1395
کاهش یافته است.
ëëتهران ،اجاره نشینترین استان
همچنیــن برپایــه ایــن آمارهــا ،در
سرشــماری ســال  30.7 ،1395درصــد
خانوارها اجاره نشــین بودهاند .بیشترین
درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب
در استانهای تهران با 43.5درصد ،البرز
با  41درصد ،قم  39.3درصد ،کرمانشاه
 35.2درصــد و خراســان رضوی با 34.2
درصــد تعلــق داشــته اســت .کمتریــن
تعداد اجاره نشــینها نیز دراســتانهای
اردبیــل بــا  19.4درصــد ،گلســتان 21.1
درصــد ،خراســان جنوبــی و آذربایجــان
شرقی هر کدام  21.4درصد و چهارمحال
و بختیاری با  21.8درصد ساکن بودهاند.
در آبــان  1390از تعــداد  21میلیــون و 49
هزار و  934خانوار  26.6درصد خانوارها
اجاره نشین بودهاند.
مقایسه بین دو سرشماری سالهای
 90بــا  95نشــان میدهد کــه خانوارهای
اجاره نشــین از  26.7درصد در کل کشور
در ســال  1390بــه  30.7درصد در ســال
 1395افزایش یافته است.
ëëواحدهای مسکونی بزرگتر شده
در سرشــماری ســال  ،1395از تعداد
 22میلیــون و  830هزار واحد مســکونی
کشــور ،مســاحت زیربنــای  30.9درصــد
از واحدهــا  75متــر مربع و کمتــر از 10.6
درصــد از واحدهــای مســکونی بیــش
از  150متــر مربــع بــوده اســت .بررســی
مســاحت زیربنــای واحدهای مســکونی

در اســتانها نشــان میدهــد ،بیشــترین
درصد واحدهای مســکونی با مســاحت
زیربنای بیش از  150متر مربع ،مربوط به
اســتانهای یزد با  29.9درصد ،اصفهان
بــا  20.8درصد ،چهارمحــال و بختیاری
بــا  20.4درصــد ،فــارس بــا  18درصــد،
سیســتان و بلوچســتان بــا  16.8درصــد،
خوزستان  16.6درصد و آذربایجان غربی
با  15.7درصد بودهاند.
بیشــترین واحدهــای مســکونی بــا
مســاحت زیربنای  75متــر مربع و کمتر
مربــوط بــه اســتانهای تهــران بــا 49.6
درصــد ،گیــان بــا  44.8درصــد ،قزوین
 40.1درصد ،خراســان شــمالی بــا 37.2
درصد ،سیســتان و بلوچستان و خراسان
رضوی با  36.9درصــد و کرمان با 36.7
درصــد بودهاند .در آبــان  ،1390از تعداد
 19میلیــون و  954هــزار و  708واحــد
مســکونی در کل کشور مساحت زیربنای
 32.5درصــد از واحدهــا  75متر مربع و
کمتر و  10.8درصد از واحدهای مسکونی
دارای مساحت زیربنای بیش از  150متر
مربع بوده است.
مقایســه دو سرشماری ســالهای 90
با  95نشــان میدهــد تعــداد واحدهای
مســکونی بــا مســاحت زیربنــای 75
مترمربــع و کمتــر بــه جــز اســتانهای
گیالن ،گلستان ،همدان و قزوین در سایر
استانها کاهش داشــته است .اما تعداد
واحدهای مســکونی با مساحت زیربنای
بیــش از  150متــر مربع در اکثر اســتانها
افزایش داشته است.

توسعه زیرســاختهایی نظیر آب ،برق
و گاز اگرچــه وظیفه تمام دولتهاســت
امــا کارنامــه هــر کــدام بســته بــه میزان
منابــع مالی موجــود و نــوع مدیریتی که
انتخــاب میکننــد ،متفــاوت اســت .در
دولــت تدبیــر و امیــد رویکــرد مدیریــت
مصرف در کنار توســعه زیرســاختهای
روســتایی در اولویــت قرار داشــته و دارد.
بــرای مثال ،ظرفیــت نیروگاهی  6ســال
اخیر جهش قابل مالحظهای نداشته اما
در برق رســانی خوب عمل شــده است.
اســداهلل قره خانی ،سخنگوی کمیسیون
انــرژی مجلــس شــورای اســامی دراین
باره میگوید« :دولت یازدهم و دوازدهم
با توجــه به منابــع مالی موجــود معدل
خوبی در تأمین بســیاری از زیرساختها
داشــتهاند .اما در برخی موفقتر بودهاند
و در بعضی از بخشها ضعیفتر عمل
کردهاند ».وی در گفت و گو با خبرنگار ما
توضیــح میدهد« :موفق تریــن کارنامه
دولت مربوط به بخش تولید و توزیع گاز
طبیعی است .به طوری که هر روز به یک
روستا و یک صنعت گازرسانی میشود».
قره خانــی ادامــه میدهــد« :معدل
دولــت یازدهــم و دوازدهــم در تولیــد و
اســتخراج گاز از پــارس جنوبــی ،پاالیش
و فــرآورش آن ،ایجــاد خطــوط انتقــال و
ایســتگاههای تقویت فشــار و همین طور
توزیع آن باالتر از تمام دولتهای بعد از
انقالب اسالمی بوده است و به طور کلی
در این بخــش نه تنها دولت ،بلکه نظام
عالی عمل کرده است».
بــه اعتقــاد ایــن نماینــده مجلــس،
کارهای صورت گرفته در زمینه آبرسانی
نیز به نسبت خوب بوده است اما در مورد
تولید و توزیع برق باید اهتمام بیشــتری
شــود .قــره خوانــی میگویــد« :در ایجــاد
خطــوط انتقــال و شــبکههای توزیع برق
میتوان بــه وزارت نیرو نمــره قبولی داد

وضعیت صنعت برق تا تاریخ 1398/4/20
شـــــرح

سال  1398/4/20 1392/5/12 1357متوسط عملکرد سالیانه

ظرفیت نصب شده
نیروگاهها (مگاوات)

7,024

69,134

81,080

1,991

ظرفیت نیروگاههای
تجدیدپذیر(مگاوات)

0

219

750

89

تعداد مشترکین

35,700,000 29,300,000 3,400,000

1,066,667

وضعیت صنعت آب وآبفا تا تاریخ (1398/4/20واحد :عدد)
شـــــرح

سال 1357

تعداد سدهای ملی
بهرهبرداری شده

19

144

تعداد تصفیهخانه آب شهری
تعداد تصفیهخانه
فاضالب شهری

1392/5/12

1398/4/20
179

متوسط عملکرد
سالیانه
5.8

27

119

144

4.2

4

168

223

9.2

وضعیتگازرسانی
شـــــرح

پایان تیر 1392

پایان اردیبهشت 1398

عملکرد

تعداد شهرهای گازرسانی شده

975

1146

171

تعداد روستاهای گازرسانی شده

14419

28989

14570

درصد جمعیت شهری تحت پوشش

95.3

97.3

2

درصد جمعیت روستایی تحت پوشش

58.5

79.3

20.8

اما از ساخت نیروگاهها و افزایش راندمان
نبایــد غافل شــد .اگرچه اولویــت در این
دولت مدیریت مصرف است».
ëëآبرسانیبه10هزارروستا
در  6ســال گذشــته بــه  10158روســتا
آبرسانی شده است که جمعیتی بالغ بر
 6.7میلیــون تن را شــامل میشــود .این
آمار نشــان میدهــد کــه در دولت تدبیر
و امیــد در هر هفته به بیش از  30روســتا
آبرسانی شده است .طی سالهای 1398
تــا  1400هــم قرار اســت که ســاالنه 1500
روستای دیگر از آب شرب پایدار بهره مند
شوند که جهش بزرگی در سالهای بعد
از انقالب محسوب میشود .اما در بخش
ایجاد تصفیــه خانهها ،آمارهــای وزارت
نیــرو نشــان میدهــد کــه تصفیهخانــه
فاضالب اسفراین 224امین تصفیهخانه
فاضالب کشور و  56امین در دولت تدبیر
و امید است.
در ایــن دولــت هــر  45روز یــک
تصفیه خانه افتتاح شــده است و تا پایان

سال جاری هرماه بیش از  5تصفیه خانه
دیگر گشایش خواهد یافت .مجموعاً30
تصفیهخانه فاضــاب و  12تصفیهخانه
آب افتتاح میشود.
230ëëهزارمیلیاردتومانسرمایهگذاری
با توجه بــه اقتصاد ضعیف صنعت
برق و نیاز باالی توســعه این صنعت به
منابــع مالی ،سیاســتی کــه در این دولت
پیــش گرفتــه شــده ،سیاســت مدیریــت
تقاضاســت .بطــوری کــه ســاالنه 5هزار
مــگاوات ظرفیت جدیــد بایــد وارد مدار
شــود امــا این رقــم در ســالهای گذشــته
حــدود نصــف بــوده اســت .باایــن حال
آمارهــای وزارت نیــرو نشــان میدهد که
حدود  230هزارمیلیارد تومان در دولت
یازدهــم و دوازدهــم براســاس نــرخ ارز
جــاری در ایــن صنعــت ســرمایه گذاری
(دولتی و خصوصی) شده است .درحال
حاضــر بیــش از  95درصــد تجهیــزات
نیروگاهی ،انتقــال و توزیع برق در داخل
کشورساختهمیشوند.

