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زنبیل
زائران اربعین برای تأمین ارز اقدام کنند

تســنیم|  رئیس کل 
در  مرکــزی  بانــک 
یادداشتی گفت با توجه 
تلخ ســال  تجربه  بــه 
گذشــته در جریــان 
توزیــع ارز  درداخــل 
عراق، زائرانی که نیــاز به ارز دارنــد می توانند ازهم 
اکنون از بانک ها وصرافی های مجاز نسبت به تهیه  آن 
اقدام کننــد. عبدالناصــر همتی دراین بــاره گفت:  
»باوجود تداوم فشــار حداکثری، بــازار ارز به روند 
باثبات  خود ادامه می دهد و شــرایط تحت کنترل و 
رصد اســت . طی کمتر از 6ماه  ســال جاری بیش از 
16 میلیــارد  یورو بــرای کاالها و خدمات اساســی 
وضروری کشور از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما و 
سایر روش ها تأمین  شــده است.    بانک مرکزی تالش 
خود را برای تأمین نیاز ارزی حج واجب انجام داد، اما 
با توجه به شرایط  پیچیده ارزی کشور، اولویت بانک 

تأمین نیازهای اساسی ودارو است.  « 

تقاضا برای خرید سکه و طال کم شد

ایلنا|  کارشناس بازار 
طال و ســکه گفت بر 
این کــه  خــالف 
می شــد  پیش بینی 
قیمت طــال به دلیل 
ایام ســوگواری  امام 
حســین)ع( کاهش پیدا کند، با افزایش روبه رو شده 
است. محمد کشتی آرای دلیل افزایش قیمت طال و 
 سکه را افزایش نرخ دالر و یورو در بازار جهانی دانست 
و گفت:  »انتظار می رفت با کاهش قیمت جهانی طال 
و  شروع ایام سوگواری امام حسین)ع( در کشور شاهد 
کاهش قیمت طال باشــیم، اما این اتفــاق رخ نداد . 
معموال در  ایام ســوگواری با کاهــش تقاضا روبه رو 
هســتیم که موجب کاهش قیمت طال می شود، اما 

امسال قیمت ها  کاهشی نبود . « 

آژیر تعطیلی تاالرها به صدا درآمد

ایرنا| رئیس اتحادیه 
و  پذیرایی  تاالرهای 
تجهیز مجالس تهران 
کــه  می گویــد 
واحدهای این صنف 
دو ســال  اخیــر  در 
شرایط نامناســبی را از ســرگذرانده اند 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 می توان 
گفــت جمعا چهار ماه در ســال تاالرهــای پذیرایی 
فعالیت  ندارند .   اغلب تاالرهای پذیرایی در شــرایط 
خوبی به ســر نمی برند که البته این مســأله مطلق 
نیست.  آنها در  دو سال اخیر شرایط نامطلوبی داشته و 

بسیاری از تاالرها تعطیل شده اند .  « 

ســهیال روزبان|  خانه های 30 متــری تازه ترین 
پیشــنهاد مدیران ایرانــی برای خانه دار شــدن مردم 
اســت. البته خارج از برنامه  ریزی مدیران هم خانه های 
تهرانی ها کوچک و کوچک تر می شوند. زمانی خانه های 
تهــران اندرونی و بیرونی داشــت با حیاطــی  بزرگ و 
حوضی در میانه آن. حاال حتــی خانه 25 متری نیز در 
این شهر ساخته می شود و مردم در این فضای فشرده، 
ناچارند به  ســبک تازه ای زندگی کنند. رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک دراین باره به »شــهروند« می گوید:   
»گرانی مسکن تعداد متقاضیان  سوییت های کوچک را 
نسبت به گذشته چندین برابر کرده  و بیشتر زوج های 
جوانی که می خواهند زندگی خود را تازه شــروع  کنند 
ترجیح می دهند به جای پرداخت اجاره های ســنگین 
خانه ای حتی کوچک و نقلی داشــته باشند و هر سال 
از ایــن خانه به خانــه  نروند.«  تازه ترین آمار شــهردار 
تهران نشــان می دهد که متوسط سهم مسکن از سبد 
هزینه خانوار از حدود 30 درصد به 50  درصد رســیده 
است. کمال اطهاری، کارشناس مسکن در گفت وگو با 
»شهروند« معتقد است که این سهم در کالنشهرهایی 
 همچون تهران به باالی 70 درصد رســیده و بسیاری از 
خانوارها دیگر  قدرت و توان پرداخت اجاره های سنگین 

را ندارند و  ناچار به شهرهای حاشیه تهران رفته اند.  
بر اساس آخرین آماری که وزیر کشور اعالم کرده حدود 
11میلیون حاشیه نشــین در کشــور وجود دارد. فردین 
یزدانی، مدیر علمی  طرح جامع مسکن پیشتر گفته بود 
که گرایش به سمت سکونت در مناطق غیررسمی ظرف 
6 ماه گذشــته نزدیک به 22درصد  افزایش یافته اســت.  
حاشیه نشین هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان گرانی 
مســکن تعداد آنها را بیشتر کرده اســت. حاال بسیاری از 
مسئوالن ساخت  سوییت های نقلی را راهکاری برای مقابله 
با توسعه حاشیه نشینی در تهران و کالنشهرهای بزرگ اعالم 
می کنند. حدود یک ماه  پیش بود که علی ربیعی، سخنگوی 
دولت از پیگیری پیشنهاد شهردار تهران برای ساخت مسکن 
اجاره ای با متــراژ کوچک خبر  داد. بعد از اعالم پیشــنهاد 
شــهرداری برای برای ســاخت خانه های با متراژ کوچک، 
سازندگان تهران هم از ساخت خانه های 30 متری  می گویند. 
البته کمال اطهاری، کارشــناس مسکن به »شهروند« 
می گوید که برای مقابله با کمبود مسکن در برنامه اول توسعه 
یعنی سال 68  ســاخت واحدهای مسکونی کوچک دیده 
شــده، اما هیچ گاه  در طرح های جامع شهری کم درآمدها 
گنجانده نشده اند و نوعی  شهروند زدایی دهک های پایین 
درآمدی را در برنامه های شــهری شاهد بودیم.   به گفته او، 
بسیاری از شهروندان  در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی 
در خانه های با متراژ بین 30 تــا 50 متر زندگی می  کنند. 

جالب است که بدانید مساحت کافی سرانه براساس اسناد 
سازمان های مرتبط  معادل 14 مترمربع در نظر گرفته شده 
است.  به این ترتیب داشتن سرانه کمتر از این موارد به عنوان 
نقطه ضعف سکونتی تلقی می شــود. درواقع اگر متوسط 
جمعیت خانوار  ایرانی را 3.3  نفر)براساس سرشماری سال 
98( در نظر بگیریم، متراژ واحدهای مسکونی باید حدود 46 

متر مربع باشد.   
این کارشناس مسکن که معتقد اســت ایران نمی تواند 
توسعه پیدا کند مگر با ساخت خانه هایی با مساحت پایین، 
تأکید کرد:»البته  ســاخت خانه هایی با متــراژ کوچک به 
معنای افزایش جمعیت پایتخت نیست. چرا که جمعیت 
تهران حتی بیش از ظرفیت آن است و  باید شرایط اسکان 

و خانه های مردم به نوعی ساماندهی شود.«  

کوچک متراژها پر طرفدارترند  
مســکن کوچک متراژ که واحدهای 50 تا 60  متری را 
شامل می شود درحال حاضر بیشترین متقاضی مصرفی را 
در بازار  مسکن دارد. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی از 
بازار مسکن شهرتهران در تیرماه بیشترین معامالت مسکن 
مربوط به  واحدهای 50 تا 60 متــر، 60تا 70 متر و 70 تا 
80 متر است. بر همین اساس سیاست گذاران در طرح های 
جدید ساخت مسکن،  یکی از شروط ساخت را آماده کردن 
واحدهای کوچک قرار داده اند. سیاســت گذاران با توجه 
به تجربه خالی ماندن 2.5 میلیون مســکن  به این نتیجه 

رســیدند که واحدهای کوچک مورد تقاضای دهک های 
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 دهک های پایین 
و اقشــار کم درآمد در  قالب مسکن استیجاری هم شامل 

واحدهای کوچک می شود. 

کمتر از یک درصد آپارتمان های تهران مساحتی 
باالی 500 متر دارند  

آمارهای اعالمی نشان می دهد که در پایتخت ایران بیش 
از 2میلیون و 867هزار منزل مسکونی وجود دارد که حدود 
87 درصد  این خانه ها، واحدهای آپارتمانی اســت . جالب 
اســت که بدانید از این تعداد  چیزی حدود 2هزار و 454 
منزل مسکونی با مســاحتی  باالی 500متر نیز در تهران 

موجود است؛ یعنی کمتر از یک درصد کل خانه های شهر. 
آمارها می گویــد که در حدود 2 میلیــون و 500 واحد 
آپارتمان مســکونی و بالغ بر 360هزار منزل مســکونی 
غیرآپارتمانی در  تهران وجود دارد و جالب این که بیشــتر 
منازل این شهر بین 51 تا 75 متر هستند، یعنی بیش از 
970هزار خانه  که ســهمی حدود   35 درصد از کل فضای 

مسکونی پایتخت را به خود اختصاص داده است.

  سوییت های نقلی در تهران چند؟  
البته خرید این سوییت های نقلی  خیلی هم ارزان تمام 
نمی شود. براســاس آخرین آمار اعالمی  متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد  مســکونی در معامالت خرید و فروش 
آپارتمان در شــهر تهران مردادماه امســال 13 میلیون 
و180 هزار تومان بوده است. یک  حساب کتاب سرانگشتی 

بر
دخ

ظرفیت فرودگاه های کشور خالی است عد

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایــران اعالم کرد که حدود 
40 درصد از ظرفیت فرودگاهی کشور خالی اســت که می توان آن را با استفاده از تقویت و توسعه 

هوانوردی عمومی، به عنوان یکی از حلقه های مفقوده جبران کرد. ســیاوش امیر مکری ادامه داد: 
»حدود 40 درصد از ظرفیت فرودگاهی کشــور خالی بوده و این ظرفیت خالی ناظر به کلیت شبکه 
پروازی است و به صورت میانگین در نظر گرفته شده است. این درحالی است که در بعضی از فرودگاه های 

اصلی کشور با کمبود ظرفیت مواجه هستیم.«

 برای حذف قبوض کاغذی ثبت اطالعات شدند
 

مدیرکل دفتر مدیریت مصــرف و امور مشــترکان توانیر گفت: »از میان 36 میلیون مشــترک 
بــرق کشــور تاکنون اطالعــات حــدود 32 میلیون مشــترک بــرای حذف قبــوض کاغذی 

جمع آوری شــده اســت.« هادی مدقق با اشــاره به این که تاکنــون اطالعات حــدود 90 درصد 
مشــترکان برق کشــور به منظور حذف قبوض کاغذی در ســامانه ثبت شــده اســت، ادامه داد: 
»براســاس ارزیابــی صورت گرفته این رقــم تا پایان شــهریورماه بــه 98 درصد خواهد رســید.«  

نیروی کار تعدیل نشدند 

بر اساس جدیدترین اطالعات از وضع بنگاه های کشور، با احیای 474 بنگاه مشکل دار از تعدیل 101 هزار 
و 323 نیروی کار جلوگیری شد. آخرین وضع فعالیت بنگاه های فعال در بخش های عمده اقتصادی 
نشان می دهد درحال حاضر 1262 بنگاه مشکل دار در کشور وجود دارد که 141 هزار نیروی کار در 

این کارگاه ها مشغول به کار هستند. بیش از 1190 بنگاه نیز به دلیل مشکالت اقتصادی با حقوق معوق 
130 هزار کارگر خود مواجه هستند. همچنین 187 بنگاه با 4 هزار نیروی کار در وضع بحرانی قرار دارند.  

تازه ترین راهکار مدیران   برای چالش مسکن در پایتخت 

 تهران  در انتظار خانه های
 30 متری اجاره ای می شوند

  متراژ خانه در سایر کشورها بین 30 تا 50 متر است
   کمال اطهاری، تحلیلگر مسکن در گفت و گو با »شهروند«: در نقشه های توسعه تهران، خانه سازی برای فقرا 

فراموش شده   و این راهکار خانه های 30 متری راهکار خوبی است 

8
مزارع بیت کوین هم باید مالیات بدهند و البته اگر دالر حاصل از صادرات آنها به ایران برگردد، صاحبان دخل و خرج

این مزارع از پرداخت مالیات معاف می شوند. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای احکام مالیاتی مراکز 
استخراج رمز ارزها را برای اجرا ابالغ کرد که براساس آن، درصورت بازگشت ارز حاصل از صادرات رمز ارزها 
به چرخه اقتصادی، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. این بخشنامه در ششم شهریور توسط معاون 

مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی ابالغ شده است.

یک حکم 
مالیاتی 
برای مزارع 
بیت کوین
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اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شیمیایی  را در قفسه های پایین 
کابینت و کمد قرار دهید.

40
درصد 

32
 میلیون مشترک 

101
 هزار  

قیمت کل )تومان( قیمت یک مترمربع )تومان( متراژ عمر بنا محله

269 میلیون 5.5 میلیون 49 12 شادآباد

290 میلیون 7.4 میلیون 39 8 سی متری جی

285 میلیون 4.3 میلیون 67 22 بریانک

240میلیون 6.6 میلیون 36 12 خیام

260 میلیون 5.7 میلیون 45 13 مولوی

220 میلیون 3.7 میلیون 60 - یافت آباد جنوبی

298 میلیون  39 7.6 میلیون  21 ارامنه

255 میلیون 6.3 میلیون  40 15 بریانک 

289 میلیون 9 میلیون 21 32 کارون جنوبی

290 میلیون  9 میلیون  32 21 سلسبیل جنوبی

270 میلیون  6.7 میلیون  40 15 جوانمرد


