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زنبیل

زائراناربعینبرایتأمینارزاقدامکنند

تســنیم| رئیس کل
بانــک مرکــزی در
یادداشتی گفت با توجه
بــه تجربه تلخســال
گذشــته در جریــان
توزیــع ارز درداخــل
عراق ،زائرانی که نیــاز به ارز دارنــد میتوانند ازهم
اکنون از بانکها وصرافیهای مجاز نسبت به تهیهآن
اقدام کننــد .عبدالناصــر همتی دراینبــاره گفت:
«باوجود تداوم فشــار حداکثری ،بــازار ارز به روند
باثباتخود ادامه میدهد و شــرایط تحت کنترل و
رصد اســت .طی کمتر از 6ما ه ســال جاری بیش از
16میلیــاردیورو بــرای کاالها و خدمات اساســی
وضروری کشور از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما و
سایر روشها تأمینشــده است.بانک مرکزی تالش
خود را برای تأمین نیاز ارزی حج واجب انجام داد ،اما
با توجه به شرایطپیچیده ارزی کشور ،اولویت بانک
تأمین نیازهای اساسی ودارو است .»
تقاضابرایخریدسکهوطالکمشد
ایلنا| کارشناس بازار
طال و ســکه گفت بر
خــاف اینکــه
پیشبینی میشــد
قیمت طــا به دلیل
ایام ســوگواریامام
حســین(ع) کاهش پیدا کند ،با افزایش روبهرو شده
است .محمد کشتیآرای دلیل افزایش قیمت طال و
سکه را افزایش نرخ دالر و یورو در بازار جهانی دانست
و گفت« :انتظار میرفت با کاهش قیمت جهانی طال
وشروع ایام سوگواری امام حسین(ع) در کشور شاهد
کاهش قیمت طال باشــیم ،اما این اتفــاق رخ نداد.
معموال درایام ســوگواری با کاهــش تقاضا روبهرو
هســتیم که موجب کاهش قیمت طال میشود ،اما
امسال قیمتهاکاهشی نبود .»
آژیر تعطیلی تاالرها به صدا درآمد
ایرنا| رئیس اتحادیه
تاالرهای پذیرایی و
تجهیز مجالس تهران
میگویــد کــه
واحدهای این صنف
در دوســال اخیــر
شرایط نامناســبی را از ســرگذراندهاند که منجر به
تعطیلی بسیار از آنها شده است .خسرو ابراهیمی نیا با
اشاره به وضع نیمه تعطیل تاالرهای پذیرایی در ایام
محرم و صفر گفت« :به جز این دو ماه ،در ماه رمضان
و ایام شــهادت نیز تاالرها تعطیل هستند و میتوان
گفــت جمعا چهار ماه درســال تاالرهــای پذیرایی
فعالیتندارن د .اغلب تاالرهای پذیرایی در شــرایط
خوبی به ســر نمیبرند که البته این مســأله مطلق
نیست .آنها دردوسال اخیر شرایط نامطلوبی داشته و
بسیاری از تاالرها تعطیل شدهان د.»

اشیای بزرگ یا سنگین و
همچنین ظروف شیشهای،
چینی و سایر اشیای شکستنی
و ظروف حاوی مواد خوراکی و
ی را در قفسههای پایین
شیمیای 
کابینت و کمد قرار دهید.

مزارع بیتکوین هم باید مالیات بدهند و البته اگر دالر حاصل از صادرات آنها به ایران برگردد ،صاحبان
این مزارع از پرداخت مالیات معاف میشوند .سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای احکام مالیاتی مراکز
استخراجرمزارزهارابرایاجراابالغکردکهبراساسآن،درصورتبازگشتارزحاصلازصادراترمزارزها
بهچرخهاقتصادی،مشمولمالیاتبانرخصفرخواهندبود.اینبخشنامهدرششمشهریورتوسطمعاون
مالیاتهایمستقیمسازمانامورمالیاتیابالغشدهاست.

یک حکم
مالیاتی
برای مزارع
بیتکوین

تازهترینراهکارمدیران برایچالشمسکندرپایتخت

تهران در انتظار خانه های
 30متری اجارهای می شوند

متراژخانهدرسایرکشورهابین 30تا 50متراست
کمالاطهاری،تحلیلگرمسکندرگفتوگوبا«شهروند»:درنقشههایتوسعهتهران،خانهسازیبرایفقرا
فراموششده واینراهکارخانههای 30متریراهکارخوبیاست

ســهیال روزبان| خانههای  30متــری تازهترین
پیشــنهاد مدیران ایرانــی برای خانهدار شــدن مردم
اســت .البته خارج از برنامهریزی مدیران هم خانههای
تهرانیها کوچک و کوچکتر میشوند .زمانی خانههای
تهــران اندرونی و بیرونی داشــت با حیاطــیبزرگ و
حوضی در میانه آن .حاال حتــی خانه 25متری نیز در
این شهر ساخته میشود و مردم در این فضای فشرده،
ناچارند بهســبک تازهای زندگی کنند .رئیس اتحادیه
مشــاوران امالک دراینباره به «شــهروند» میگوید:
«گرانی مسکن تعداد متقاضیانسوییتهای کوچک را
نسبت به گذشته چندین برابر کرده و بیشتر زوجهای
جوانی که میخواهند زندگی خود را تازه شــروعکنند
ترجیح میدهند به جای پرداخت اجارههای ســنگین
خانهای حتی کوچک و نقلی داشــته باشند و هرسال
از ایــن خانه به خانــهنروند ».تازهترین آمار شــهردار
تهران نشــان میدهد که متوسط سهم مسکن از سبد
هزینه خانوار از حدود 30درصد به 50درصد رســیده
است .کمال اطهاری ،کارشناس مسکن در گفتوگو با
«شهروند» معتقد است که این سهم در کالنشهرهایی
همچون تهران به باالی 70درصد رســیده و بسیاری از
خانوارها دیگر قدرت و توان پرداخت اجارههای سنگین
را ندارند وناچار به شهرهای حاشیه تهران رفتهاند.
بر اساس آخرین آماری که وزیر کشور اعالم کرده حدود
11میلیون حاشیهنشــین در کشــور وجود دارد .فردین
یزدانی ،مدیر علمیطرح جامع مسکن پیشتر گفته بود
که گرایش به سمت سکونت در مناطق غیررسمی ظرف
 ۶ماه گذشــته نزدیک به ۲۲درصدافزایش یافته اســت.
حاشیهنشینهاییکهبهگفتهبسیاریازکارشناسانگرانی
مســکن تعداد آنها را بیشتر کرده اســت .حاال بسیاری از
مسئوالن ساختسوییتهای نقلی را راهکاری برای مقابله
باتوسعهحاشیهنشینیدرتهرانوکالنشهرهایبزرگاعالم
میکنند.حدودیکماهپیشبودکهعلیربیعی،سخنگوی
دولتازپیگیریپیشنهادشهردارتهرانبرایساختمسکن
اجارهای با متــراژ کوچک خبرداد .بعد از اعالم پیشــنهاد
شــهرداری برای برای ســاخت خانههای با متراژ کوچک،
سازندگانتهرانهمازساختخانههای30متریمیگویند.
البته کمال اطهاری ،کارشــناس مسکن به «شهروند»
میگویدکهبرایمقابلهباکمبودمسکندربرنامهاولتوسعه
یعنیسال 68ســاخت واحدهای مسکونی کوچک دیده
شــده ،اما هیچگاه در طرحهای جامع شهری کم درآمدها
گنجانده نشدهاند و نوعیشهروند زدایی دهکهای پایین
درآمدی را در برنامههای شــهری شاهد بودیم. به گفته او،
بسیاری از شهروندان در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی
در خانههای با متراژ بین  30تــا  50متر زندگی میکنند.

جالب است که بدانید مساحت کافی سرانه براساس اسناد
سازمانهای مرتبط معادل 14مترمربع در نظر گرفته شده
است.به این ترتیب داشتن سرانه کمتر از این موارد بهعنوان
نقطهضعف سکونتی تلقی میشــود .درواقع اگر متوسط
جمعیت خانوارایرانی را  3.3نفر(براساس سرشماریسال
)98درنظربگیریم،متراژواحدهایمسکونیبایدحدود46
مترمربعباشد.
این کارشناس مسکن که معتقد اســت ایران نمیتواند
توسعه پیدا کند مگر با ساخت خانههایی با مساحت پایین،
تأکید کرد«:البتهســاخت خانههایی با متــراژ کوچک به
معنای افزایش جمعیت پایتخت نیست .چرا که جمعیت
تهران حتی بیش از ظرفیت آن است وباید شرایط اسکان
شود».
وخانههایمردمبهنوعیساماندهی 
طرفدارترند

کوچکمتراژهاپر
مســکن کوچک متراژ که واحدهای  50تا  60متری را
شامل میشود درحال حاضر بیشترین متقاضی مصرفی را
دربازارمسکندارد.براساسگزارشرسمیبانکمرکزیاز
بازارمسکنشهرتهراندرتیرماهبیشترینمعامالتمسکن
مربوط بهواحدهای  50تا  60متــر60 ،تا  70متر و  70تا
 80متر است .بر همین اساس سیاستگذاران در طرحهای
جدید ساخت مسکن،یکی از شروط ساخت را آماده کردن
واحدهای کوچک قرار دادهاند .سیاســتگذاران با توجه
به تجربه خالی ماندن 2.5میلیون مســکنبه این نتیجه

رســیدند که واحدهای کوچک مورد تقاضای دهکهای
متوسط است و با توجه به افزایش قیمت مسکن توان مالی
اقشار متوسط با مســکن کوچک متراژ متناسب است .از
طرف دیگر ،مهیا کردن مســکن برای دهکهای پایین
و اقشــار کم درآمد درقالب مسکن استیجاری هم شامل
واحدهایکوچکمیشود.
کمترازیکدرصدآپارتمانهایتهرانمساحتی
باالی 500متردارند
آمارهایاعالمینشانمیدهدکهدرپایتختایرانبیش
از2میلیون و867هزار منزل مسکونی وجود دارد که حدود
87درصداین خانهها ،واحدهای آپارتمانی اســت .جالب
اســت که بدانید از این تعداد چیزی حدود 2هزار و 454
منزل مسکونی با مســاحتیباالی 500متر نیز در تهران

موجود است؛ یعنی کمتر از یکدرصد کل خانههای شهر.
آمارها میگویــد که در حدود 2میلیــون و  500واحد
آپارتمان مســکونی و بالغ بر 360هزار منزل مســکونی
غیرآپارتمانی درتهران وجود دارد و جالب اینکه بیشــتر
منازل این شهر بین  51تا  75متر هستند ،یعنی بیش از
970هزار خان ه که ســهمی حدود۳۵درصد از کل فضای
مسکونیپایتخترابهخوداختصاصدادهاست.
سوییتهاینقلیدرتهرانچند؟
البته خرید این سوییتهای نقلی خیلی هم ارزان تمام
نمیشود .براســاس آخرین آمار اعالمی متوسط قیمت
هر مترمربع واحدمســکونی در معامالت خرید و فروش
آپارتمان در شــهر تهران مردادماه امســال ۱۳میلیون
و۱۸۰هزار تومان بوده است .یکحساب کتاب سرانگشتی

محله

عمربنا

متراژ

قیمتیکمترمربع(تومان)

قیمتکل(تومان)

شادآباد

12

49

5.5میلیون

269میلیون

سیمتریجی

8

39

7.4میلیون

290میلیون

بریانک

22

67

4.3میلیون

285میلیون

خیام

12

36

6.6میلیون

240میلیون

مولوی

13

45

5.7میلیون

260میلیون

یافتآبادجنوبی

-

60

3.7میلیون

220میلیون

ارامنه

21

39

 7.6میلیون

298میلیون

بریانک

15

40

6.3میلیون

255میلیون

کارونجنوبی

32

21

9میلیون

289میلیون

سلسبیلجنوبی

21

32

9میلیون

290میلیون

جوانمرد

15

40

6.7میلیون

270میلیون

عددخبر

ظرفیتفرودگاههایکشورخالیاست
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایــران اعالم کرد که حدود
۴۰درصد از ظرفیت فرودگاهی کشور خالی اســت که میتوان آن را با استفاده از تقویت و توسعه
هوانوردی عمومی ،بهعنوان یکی از حلقههای مفقوده جبران کرد .ســیاوش امیر مکری ادامه داد:
«حدود ۴۰درصد از ظرفیت فرودگاهی کشــور خالی بوده و این ظرفیت خالی ناظر به کلیت شبکه
پروازیاستوبهصورتمیانگیندرنظرگرفتهشدهاست.ایندرحالیاستکهدربعضیازفرودگاههای
اصلیکشورباکمبودظرفیتمواجههستیم».

برایحذفقبوضکاغذیثبتاطالعاتشدند
مدیرکل دفتر مدیریت مصــرف و امور مشــترکان توانیر گفت« :از میان ۳۶میلیون مشــترک
بــرق کشــور تاکنون اطالعــات حــدود ۳۲میلیون مشــترک بــرای حذف قبــوض کاغذی
جمعآوری شــده اســت ».هادی مدقق با اشــاره به اینکه تاکنــون اطالعات حــدود ۹۰درصد
مشــترکان برق کشــور به منظور حذف قبوض کاغذی در ســامانه ثبت شــده اســت ،ادامه داد:
«براســاس ارزیابــی صورتگرفته این رقــم تا پایان شــهریورماه بــه ۹۸درصد خواهد رســید».

نیرویکارتعدیلنشدند
براساسجدیدتریناطالعاتازوضعبنگاههایکشور،بااحیای۴۷۴بنگاهمشکلدارازتعدیل۱۰۱هزار
و ۳۲۳نیروی کار جلوگیری شد .آخرین وضع فعالیت بنگاههای فعال در بخشهای عمده اقتصادی
نشان میدهد درحال حاضر  ۱۲۶۲بنگاه مشکلدار در کشور وجود دارد که ۱۴۱هزار نیروی کار در
این کارگاهها مشغول به کار هستند .بیش از ۱۱۹۰بنگاه نیز به دلیل مشکالت اقتصادی با حقوق معوق
۱۳۰هزار کارگر خود مواجه هستند .همچنین  ۱۸۷بنگاه با ۴هزار نیروی کار در وضع بحرانی قرار دارند.

40
درصد

32

میلیون مشترک

101
هزار

