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بانك مركزي:
تكانه اخير بازار ارز موقتي است

رئي�س كل بان�ك مرك�زي اع�ام ك�رد: بان�ك مرك�زي، قطع�ًا ب�ا 
نوس�انات س�فته بازي مقابل�ه مي كن�د و رون�د س�ه روز اخي�ر 
ني�ز نش�ان داد ك�ه بازارس�ازي قدرتمن�د در ب�ازار، از هرگون�ه 
بي ثبات�ي و تاط�م جلوگي�ري خواهد ك�رد. خيرخواه�ان مي دانند 
ك�ه ارز پاش�ي ب�ا مقابل�ه ب�ا جريان�ات س�فته بازي متفاوت اس�ت. 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بان��ك مركزي در جديدترين يادداش��ت 
اينستاگرامي خود نوشت: بانك مركزي و سياستگذاري پولي و ارزي در 
شرايط عادي كاري پيچيده است، البته اين به معني عدم بيان آنچه بانك 
مركزي انجام مي دهد، نيست و من نيز بر اين اساس، همواره تالش كرده ام 
تا صادقانه، سياست ها را به مردم عزيز توضيح دهم تا خطاي شكل گيري 

واقعي انتظارات راكاهش دهم. اين بخشي از وظيفه من است. 
۱- در مقوله رشد نقدينگي، به رغم اينكه در سياست پولي جديد، كانال 
انتقال سياست  پولي، حجم نقدينگي نيست، ولي در هر صورت بار ديگر 
يادآور مي شوم كه رش��د نقدينگي از ابتداي امسال تا نيمه خرداد در 
مجموع، با احتساب خريد ارز، منابع مقابله با كرونا و تنخواه دولت به 
6/2 درصد رسيده است. حتي اگر در بدبينانه ترين حالت همين روند 
را تا آخر سال داشته باشد )كه بسيار بعيد است(، نرخ رشد نقدينگي 
كمتر از رشد سال گذشته بوده و در راستاي همان هدف تورمي است. 
بي اطالعي برخي از اطالعات واقعي نبايد دس��تاويزي براي تشويش 

اذهان و دميدن بي ثباتي شود. 
2- داليل نوس��انات بازار ارز را توضيح دادم. بديهي است براي چنين 
دوره هايي كه تكانه هاي كوتاه مدت را در اقتصاد تجربه مي كنيم، هيچ 
بانك مركزي متعهد و آگاهي، منابع خود را در بازار »نمي پاشد«. بانك 
مركزي، قطعاً با نوسانات سفته بازي مقابله مي كند و روند سه روز اخير 
نيز نش��ان داد كه بازارس��ازي قدرتمند در بازار، از هرگونه بي ثباتي و 
تالطم جلوگيري خواهد كرد. خيرخواهان مي دانند كه ارز پاش��ي با 
مقابله با جريانات سفته بازي متفاوت اس��ت. تكانه اخير موقتي است 
و در حال گذار و بانك مركزي بدون هيچ هيجاني، حركت بازار ارز را 
رصد می كند و همانند دوسال گذشته با مديريت نوسانات، بازار را به 

سمت تعادل هدايت خواهد كرد. 

رئيس اتحاديه طال: مردم وارد حوزه 
طالي آب شده نشوند

در شرايطي كه به دليل رشد بهاي جهاني طا و همچنين رشد نرخ ارز 
در بازار داخلي و ورود نقدينگي، بازار طا و سكه با رشد نرخ ها همراه 
شده است، رئيس اتحاديه طا و جواهر گفت: به مردم توصيه مي كنم 
به حوزه طاي آب شده وارد نشوند. در حال حاضر تقاضا در اين حوزه 
بيشتر از حوزه مصنوعات طاست كه اميدواريم اين رويه تغيير كند. 
آيت محمدولي روز گذشته در نشست خبري اظهار داشت: آثار شيوع 
اين ويروس را حتي در قيمت اون��س جهاني نيز مي بينيم كه مي توان 
يك��ي از داليل نوس��انات را همين ويروس دانس��ت. رئي��س اتحاديه 
فروشندگان و سازندگان طال، جواهر و سكه افزود: ما از اصناف خواهش 
مي كنيم، در هر معامله اي كه انجام مي دهند مش��خصات افراد درج و 

حتماً خريد با كارت ملي انجام شود. 
وي ادامه داد: به مردم توصيه مي كنم كه به حوزه طالي آب شده وارد 
نش��وند. در حال حاضر تقاضا در اين حوزه بيش��تر از حوزه مصنوعات 

طالست كه اميدواريم اين رويه تغيير كند. 
  همه معامات طا تا پايان سال در سامانه ثبت مي  شود

همچنين عضو هيئت رئيسه اتحاديه طال و جواهر استان تهران روز 
گذشته در نشستي خبري گفت: با توجه به احتمال بروز سوءاستفاده 
جهت افزايش قيمت طال و گسترش فعاليت هاي زير زميني، اتحاديه 
در نظر دارد اپليكيش��ني را براي س��اماندهي همه معامالت ايجاد 
كند تا از اين پس معامالت از طريق اين آپ ثبت شود. با اين روش 

مي توان معامالت زيرزميني را نيز ساماندهي كرد. 
محمد كشتي آراي عضو هيئت رئيسه اتحاديه طال و جواهر استان تهران 
گفت: خريد و فروش طال در فضاي مجازي ممنوع است. همچنين هر 
كسي كه خريد و فروش كند، بايد مجوز داشته باشد كه در حال حاضر 
مجوزي صادر نشده است. تا زماني كه اپليكيشن آن طراحي نشده اين 
كارها غير قانوني محسوب مي شود. وي تأكيد كرد: طالي آب شده ارزش 
افزوده اي براي كشور ندارد و تنها به منزله ذخيره كردن طالي خام در 
خانه ها اس��ت. نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر استان تهران افزود: تا 
پايان امسال قرار است همه معامالت طال در كشور سيستمي باشد. در 
هر نقطه اي از كشور هر داد و ستدي از طال انجام شود در اين سيستم بايد 
ثبت شود. با اين كار مي توان جلوي پولشويي را گرفت و موجب افزايش 

امنيت فكري فعاالن بازار طال شد. 
  معامات طا رصد مي شود

وي گفت: قرار است همه معامالت فضاي مجازي از طريق متخصصان 
رصد و از طريق قوه قضائيه برخورد شود تا امنيت رواني در جامعه افزايش 
يابد؛ چراكه اين محصوالت سرمايه طالي كشور بوده و نبايد از بين برود. 
كشتي آراي اضافه كرد: حدود ۱۳ س��ال پيش وقتي بورس كاال شروع 
به معامالت عادي كرد، اتحاديه ط��ال اين معامالت را پيش بيني كرد تا 
شفافيت در معامالت طال ايجاد شود. اخيراً بورس اوراق سپرده كاال ايجاد 
شده كه با قبلي فرق مي كرد. متأسفانه معامالت اين بازار تغيير قيمت 

داشت و در واقع بورس متأثر از بازار بود.
   ورود نقدينگي به بازار طا و سكه 

از س��وي ديگر بهاي ارز در ب��ازار داخلي و همچني��ن بازارهاي ارزي 
منطقه به طور مجدد رش��د كرد، به طوري كه نرخ درهم به محدوده 
5هزارو500تومان و بهاي دالر نيز به محدوده 20هزار تومان رسيد، در 
همين راستا به دليل رشد قيمت جهاني طال و ورود نقدينگي جديد به 

اين بازار، نرخ ها در بازار طال و سكه با جهش مواجه شد. 
در جريان معامالت بازار آزاد تهران ديروز قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد ۸ميليون و 500 هزارتومان، هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم ۸ميليون و 200هزارتومان، نيم سكه ۴ ميليون و 
۳۸0هزارتومان، ربع سكه 2ميليون و 500هزارتومان و سكه يك گرمي 

يك ميليون و 2۷0هزارتومان است.

40 درصد از تراكنش هاي شاپركي كشور 
متعلق به تهران است 

ارزش تراكنش هاي ش�اپركي در كل كش�ور در ارديبهش�ت ماه 
س�ال جاري ۳ هزار و ۹۷۷ ميليارد ميليون ريال بوده كه اس�تان 
تهران داراي س�هم يك ه�زار و 5۷2 ميلي�ارد ميلي�ون ريالي از 
مجموع مبلغ تراكنش ها بوده كه رقم قابل توجهي به شمار مي رود. 
به گزارش »جوان« به نقل از پژوهش��كده پولي و بانكي، اس��تان 
تهران به عنوان پايتخت ايران و قلب تپنده سياس��ي و اقتصادي 
كشور روزانه حجم بسيار زيادي از تراكنش هاي شبكه پرداخت 
الكترونيك را به خود اختصاص مي دهد و شهروندان تهران سهم 
بزرگي در تراكنش هاي به ثبت رس��يده در مبادالت الكترونيكي 
دارند و همين موضوع باعث ش��ده تا تهران بيش��ترين س��هم از 
پرداخت الكترونيكی در ميان ساير استان هاي كشور داشته باشد 
كه در ادامه به وضعي��ت پرداخت الكترونيكی اس��تان تهران در 

ارديبهشت ۱۳۹۹ نگاهي داريم. 
  يك چهارم تراكنش هاي ش�اپركي در اس�تان تهران انجام 

مي شود
بر اساس آمار بانك مركزي، در اس��تان تهران در شبكه شاپرك در 
ارديبهشت ماه سال جاري بالغ بر 2 ميليارد و 606 ميليون و ۱۳۸ 
هزار تراكنش به ثبت رسيده كه اس��تان تهران در ميان استان هاي 
كشور سهمي بالغ بر يك چهارم با 6۷۱ ميليون و ۴۷۴ هزار تراكنش 

داشته است.
همچنين ارزش تراكنش هاي شاپركي در كل كشور در بازه زماني فوق 
۳ هزار و ۹۷۷ ميليارد ميليون ريال بوده كه استان تهران داراي سهم 
يك هزار و 5۷2 ميليارد ميليون ريالي از مجموع مبلغ تراكنش ها بوده 

كه رقم قابل توجهي به شمار مي رود. 
  تعداد تراكنش ابزارهاي پذيرش در تهران

در ارديبهشت ماه در كارتخوان هاي استان تهران ۴2۹ ميليون و ۳25 
هزار تراكنش، در ابزار پذيرش اينترنتي ۱۳۹ ميليون و 25۱ هزار و در 
ابزار پذيرش موبايلي ۱02 ميليون و ۸۹۷ هزار تراكنش انجام مي شود. 

  مبلغ تراكنش ابزارهاي پذيرش در تهران 
كارتخوان هاي پذيرندگان تهراني در ارديبهشت ماه مبلغ ۷۷5 ميليارد 
و ۷62 ميليون ريال تراكنش داش��ته اند؛ همچني��ن در ابزار پذيرش 
موبايلي ۸ ميليارد و 6۹۴ ميليون ريال و در ابزار پذيرش اينترنتي ۷۷۸ 
ميليارد و ۱22 ميليون ريال تراكنش انجام شده است؛ بر همين اساس 
مبلغ تراكنش هاي اينترنتي استان تهران با وجود تعداد تراكنش كمتر 

از مبلغ تراكنش هاي كارتخوان در استان بيشتر بوده است. 
  تهران صاحب ي�ك ميلي�ون و ۷۸۳ هزار دس�تگاه پايانه 

فروشگاهي
آمار اعالمي شاپرك در خصوص تعداد كارتخوان هاي فعال سيستمي 
در سراس��ر كش��ور بيانگر تعداد ۸ ميليون و ۳۸5 هزار دستگاه پايانه 
فروشگاهي است كه اس��تان تهران با يك ميليون و ۷۸۳ هزار دستگاه 
كارتخوان فعال سيس��تمي داراي بيشترين س��هم از كارتخوان ها در 
سراسر كشور است و در رتبه اول در ميان پنج استان با بيشترين تعداد 
پايانه فروشگاهي قرار دارد و پس از آن اس��تان هاي خراسان رضوي، 

اصفهان، فارس و خوزستان قرار گرفته اند. 
الزم به ذكر است كه سرانه كارتخوان در استان تهران به ازاي افراد 
باالي ۱۸ س��ال 0/۱۷۱ درصد اعالم ش��ده و همين موضوع باعث 
شده تا تهران پس از يزد بيشترين س��رانه دسترسي به كارتخوان 

را داشته باشد. 
  وجود نيم ميليون دس�تگاه كارتخوان فاق�د تراكنش  در 

پايتخت
وضعيت كارتخوان هاي داراي تراكنش حاكي از آن است كه 6 ميليون 
و 5۷۳ هزار دستگاه كارتخوان در سراسر كشور تراكنش دار هستند 
كه از اين ميان پايانه هاي فروشگاهي تهران سهم يك ميليون و 25۴ 
هزار دس��تگاه دارند؛ در واقع محاس��به تفاوت تعداد كارتخوان هاي 
فعال سيستمي )ثبت ش��ده در شبكه ش��اپرك كه آمادگي ارسال 
تراكنش دارند( با تعداد كارتخوان ه��اي داراي تراكنش )پايانه هاي 
فروشگاهي داراي حداقل يك تراكنش( نشان مي دهد كه در پايتخت 
كشور بالغ بر 52۹ هزار دستگاه يعني بيش از نيم ميليون كارتخوان 

فاقد تراكنش وجود دارد.
........................................................................................................................

 شاخص كل بورس
در آستانه 1/5ميليون واحد

ش�اخص كل ب�ورس در پاي�ان معام�ات روز ب�ا رش�د ۴۶ه�زار 
و ۸00واح�دي ب�ه رق�م يك  ميلي�ون و ۴۶۶ه�زار واحد رس�يد. 
به گزارش مهر، در پايان معامالت ديروز بورس تهران شاخص كل كه به 
دليل قطعي سامانه معامالت، با يك ساعت تأخير )ساعت۱0( آغاز شد 
و با نيم ساعت بيش��تر از مدت زمان روزهاي عادي )ساعت ۱۳( پايان 
يافت، با رش��د مثبت ۴6هزار و ۸22 واحد، به يك  ميليون و ۴66 هزار 

و 2۷5واحد رسيد. 
هر چند برخي كارشناسان معتقدند احتماالً اجراي سناريوي مقاومت 
در خط شاخص يك ميليون واحدي، براي ۱/5ميليون واحد نيز تكرار 

شود ولي اين شاخص در هفته جاري دست يافتني خواهد بود. 
ش��اخص هم وزن نيز ۹هزار و 600واحد رش��د مثبت داشت و به رقم 

۴۴۱هزار و 6۱0واحد رسيد. 
ارزش بازار در معامالت بورس تهران، 5ه��زار و ۴00ميليارد تومان و 
ارزش معامالت، ۹هزار و 500ميليارد تومان برآورد شد، تعداد معامالت 

نيز كمي بيش از يك ميليون واحد بود.

در هيچ يك از كشورهاي دنيا به اندازه ايران 
آنقدر خانه خالي و بااستفاده وجود ندارد و 
اين ميليون ها خانه خال�ي نقش هيزم داغ تر 
ش�دن بازار اجاره نش�يني را ب�ازي مي كند، 
زيرا وقتي ۳ميليون واحد مس�كوني از بازار 
ش�ناور مس�كن تحت عن�وان خان�ه خالي 
خارج اس�ت، قيمت مس�كن جهش مي كند 
و ب�ر جمعي�ت اجاره نش�ينان مي افزاي�د. 
بنا به گ��زارش مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس، 
۴2 درص��د خانواره��اي تهراني اجاره نش��ين 
هس��تند و بنا به اظهارات سرپرس��ت سازمان 
بودج��ه و برنامه ته��ران بي��ش از 20 درصد از 
خانه هاي خالي كشور با تعداد 500هزار واحد 

براي استان تهران است. 
   گ�زارش مرك�ز پژوهش ه�ا در م�ورد 

اجاره نشين ها
وضع نشدن انواع ماليات بر بازار مسكن موجب 
ش��ده اس��ت تا س��رمايه به جاي تمركز روي 
ساخت مسكن روي احتكار مسكن هاي ساخته 
ش��ده تمركز كن��د در نتيجه وضعي��ت براي 
اجازه نش��ين ها بسيار س��خت و پيچيده شده 
اس��ت، زيرا حدود ۳ الي 6ميليون مسكن در 
بازار مس��كن ۳0ميليون واحدي كشور تحت 
قالب خانه هاي بالاس��تفاده و كم استفاده قرار 
گرفته اس��ت و جالب آنكه مركز پژوهش هاي 
مجل��س اع��الم ك��رد ۳۴ درص��د واحدهاي 
مسكوني كشور و ۴2 درصد خانوارهاي تهراني 
اجاره نشين هستند. مركز پژوهش هاي مجلس 
در پژوهشي در خصوص وضعيت اجاره نشيني 
در كشور در دوره پساكرونا با اشاره به وضعيت 
بسيار بد معيشتي بسياري از مستأجران اعالم 
كرد: ش��يوع ويروس كرونا در دنيا، بسياري از 
مش��اغل و كس��ب و كارها را تحت تأثير قرار 
داد و سبب شد تا بسياري از دولت ها اقدامات 

حمايتي در برابر كرونا وضع كنند. 
اي��ن برنامه ها بيش��تر مبتن��ي ب��ر ممانعت از 
اخراج مس��تأجر ب��ه دليل پرداخت نش��دن به 
موق��ع اجاره بها و در نظر گرفت��ن فرصتي براي 
مستأجران جهت تسويه پرداخت هاي معوقه به 
موجران است. در اغلب كشورها تمديد قرارداد 
اجاره به صورت اجباري حداقل تا پايان شرايط 
اضطراري به منظور حفظ افراد در منازل خود و 

كاهش نقل و انتقاالت در نظر گرفته شده است. 
همچنين برخي دولت ها براي جبران بخشي از 
خسارت هاي مالي و اقتصادي خانوارها، بسته هاي 
حمايت مالي براي مستأجران و مالكان به صورت 

بالعوض يا وام در نظر گرفته اند. 
  آماري از اجاره نشيني در كشور

در اين گزارش آمده اس��ت: در ايران بر اس��اس 
آمار سرشماري نفوس و مسكن در سال ۱۳۹5 
ح��دود ۳۴ درص��د از واحدهاي مس��كوني كل 
كشور، ۴0 درصد از واحدهاي مسكوني شهري و 
۱۳ درصد از واحدهاي مسكوني روستايي داراي 

تصرف استيجاري بوده اند. 
همچنين طبق آمار منابع ذي ربط از جمله وزارت 
راه و شهرسازي و شهرداري تهران، برآورد سهم 
اجاره نشيني در سال ۱۳۹۸ در كالنشهر تهران 

بالغ بر ۴2 درصد از كل خانوارها بوده است. 
مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به پيشنهاد 
تمديد خودكار شش ماهه اجاره نامه مستأجران 
از سوي وزارت راه و شهرسازي به دولت در ششم 
ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۹ مي افزايد: اين پيشنهاد 
به دلي��ل كاهش مناب��ع درآمدي اكث��ر مردم، 
محدوديت بازديد از واحدهاي مسكوني و نگراني 
مردم از نقل و انتقال به واحدهاي مسكوني جديد 
به دليل شيوع ويروس كرونا كه به خصوص در 
كالنشهرها مش��كالت زيادي براي شهروندان 

ايجاد كرده، مطرح شد. 
  اجاره بها، مستأجران را به حاشيه شهرها 

راند
نگاهي به وضعيت مسكن در چند سال اخير در 
كشور به خصوص در كالنشهرها نشان مي دهد 
با افزايش نرخ اجاره بها هزينه تأمين سرپناه به 
طور روزافزون در حال دور ش��دن از استطاعت 
مالي خانوارها بوده و س��بب رانده ش��دن اقشار 
متوسط و كم درآمد به س��مت حاشيه شهرها و 
سكونتگاه هاي اقماري شده است. عدم اقبال و 
موفقيت اجراي اينگونه اقدامات در حوزه مسكن 

در كشور نياز به بررسي عوامل ريشه اي دارد. 
از موانع اجراي بهينه اينگونه احكام و مصوبات 
اجرايي مي ت��وان به نبود زيرس��اخت هاي الزم 
به عنوان ابزار كنترلي و نظارت��ي دولت از نظام 
اجاره داري، ابزارهاي مالياتي در حوزه مسكن از 
جمله ماليات بر امالك خالي و ماليات بر عايدي 

فروش و اجاره مس��كن، سيستم يكپارچه ثبت 
قراردادها و معامالت نقل و انتقال و اجاره مسكن، 
توجه ناكافي به مسكن اقشار ضعيف و محرومان 
و مواردي از اين قبيل اش��اره می كند كه سبب 

خروج بازار از كنترل دولت مي شود. 
  20درصد خانه های خالی در تهران است

در حالي كه تعداد معامالت مسكن تهران در ماه 
به ۱0هزار معامله نزول كرده است، سرپرست 
س��ازمان برنامه و بودجه و ته��ران گفت: بيش 
از 20 درص��د از خانه هاي خالي كش��ور با عدد 
500هزار واحد براي استان تهران است، قانون 
اخذ ماليات از صاحبان خانه هاي خالي در سه 
ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملياتي خواهد شد. 
با توجه ب��ه اينكه نيمي از اي��ن مبلغ به عنوان 
مش��وق قانوني به ش��هرداري ها باز مي گردد، 
انگيزه خوبي براي همكاري شهرداري ها براي 

اجراي اين قانون است. 
نعمت اهلل تركي، سرپرس��ت سازمان مديريت 
و برنامه ريزي اس��تان تهران اعالم كرد: بيش 
از 20 درصد از خانه هاي خالي كشور به تعداد 
ح��دود 500هزار واح��د براي اس��تان تهران 
است كه متأس��فانه به دليل عدم دسترسي به 
منابع اطالعات و برخ��ي چالش هاي قانوني، 
امكان دريافت ماليات از صاحبان اين امالك 

ميسور نبود. 
وي افزود: با عملياتي كردن قانون بودجه و اخذ 
ماليات از صاحبان خانه هاي خالي، اجراي اين 
قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملياتي 
خواهد ش��د. تركي گفت: براي تحقق اين مهم 
جلس��ات و اقداماتي در حوزه مديريت شهري و 
شهرداري ها به ويژه شهرداري تهران انجام شده 
است و با توجه به اينكه نيمي از اين مبلغ به عنوان 
مشوق قانوني به شهرداري ها بازمي گردد،  انگيزه 
خوبي براي همكاري ش��هرداري ها براي اجراي 

اين قانون ايجاد شده است. 
  مركز آمار اي�ران: 2۴ درصد خانوارهاي 

شهري اجاره نشين هستند
همچنين داده هاي مركز آمار حاكي از آن است 
كه 2۴ درصد خانوارهاي ش��هري و ۴/5درصد 
خانوارهاي روستايي در س��ال ۹۸ اجاره نشين 

بوده اند. 
بررسي داده هاي گزارش مركز آمار از متوسط 

هزينه س��االنه خانوار در س��ال ۹۸ حاكي از 
آن اس��ت كه در بين هزينه هاي غيرخوراكي 
ي��ك خان��وار ش��هري بيش��ترين س��هم با 
۴۸ درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و 
روشنايي بوده و همچنين در بين هزينه هاي 
غيرخوراكي يك خانوار روس��تايي، بيشترين 
سهم با ۳0 درصد مربوط به مسكن، سوخت و 

روشنايي بوده است. 
از سوي ديگر بررسي نحوه تصرف مسكن مناطق 
شهري و روستايي در اين سال نشان مي دهد كه 
بيش از 2۴ درصد خانوارهاي شهري اجاره نشين 
هستند. اين در حالي است كه اين آمار در مناطق 
روستايي بسيار پايين تر است و حدود ۴/5درصد 
خانوارهاي روس��تايي در خانه ه��اي اجاره اي 

زندگي مي كنند. 
همچنين اين گزارش بيانگر آن اس��ت كه در 
س��ال گذش��ته 6۷ درصد خانوارهاي شهري 
و بيش از ۸6 درصد خانوارهاي روس��تايي در 
مسكن هاي ملكي س��اكن بوده اند. همچنين 
حدود ۹ درصد خانوارها در مناطق ش��هري و 
روستايي و در ساير انواع مسكن مانند خانه هاي 

سازماني زندگي مي كنند. 
با بررسي روند آمار نحوه تصرف مسكن از سال 
۹۳ تا س��ال ۹۸ متوجه مي ش��ويم كه طي اين 
سال ها  درصد تصرف مس��كن ملكي با افزايش 
روبه رو بوده كه اي��ن به معني خانه دار ش��دن 
تعداد بيشتري از خانوارهاس��ت، به نحوي كه 
در اين آمار از سال ۹۳ تا ۹۸ در مناطق شهري 
۱/۴درصد و در مناطق روس��تايي ۱/۳۹درصد 

رشد داشته است. 
  تفاوت ۳۳/۷ ميليون توماني متوس�ط 

قيمت مسكن در منطقه يك و منطقه 1۸
براس��اس گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه درباره معامالت خردادماه ۹۹ شهر تهران، 
باالترين قيمت هاي معامله شده هر مترمربع 
واحد آپارتماني در منطقه يك با ۴2 ميليون 
و ۴۹۹ هزار تومان و پايين ترين قيمت ها هم 
در منطقه ۱۸ با ۸ ميليون و ۸0۸ هزار تومان 

بوده است. 
بر اساس اطالعات منتشر ش��ده از سوي دفتر 
اقتصاد مسكن، باالترين قيمت هاي معامله شده 
هر مترمربع واحد آپارتماني در شهر تهران در 
منطقه يك با ۴2 ميلي��ون و ۴۹۹ هزار تومان، 
منطقه ۳ ب��ا ۳۳ ميليون و ۹۸۹ ه��زار تومان، 
منطقه 2 ب��ا 2۸ ميليون و ۹5۴ ه��زار تومان و 
منطقه 6 با 25 ميليون و ۸۷6 هزار تومان ثبت 
شده اس��ت. كمترين قيمت هاي ه��ر مترمربع 
واحد آپارتماني نيز مرب��وط به مناطق ۱۸ با ۸ 
ميليون و ۸0۸ ه��زار تومان، منطق��ه 20 با ۹ 
ميلي��ون و ۱۸2 هزار توم��ان و منطقه ۱۷ با ۹ 
ميليون و 5۹۴ هزار تومان بوده اس��ت. در سه 
ماهه نخست امسال تنها 2۳ هزار و ۹۱5 فقره 
معامله ثبت شد. همچنين متوسط قيمت يك 
مترمربع واحد مسكوني آپارتماني در سه ماهه 
نخست امس��ال ۱۷ ميليون و 20۸ هزار تومان 
ثبت ش��ده كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته كه متوس��ط قيمت خريد و فروش هر 
واحد مس��كوني آپارتماني ۱2 ميليون و 5۱6 
هزار تومان بوده اس��ت ۳۷/5 درصد افزايش را 
نش��ان مي دهد. متوس��ط قيمت معامله شده 
هر مترمربع واحد آپارتماني در شهر تهران ۱۹ 

ميليون و ۷۱ هزار تومان ثبت شده است. 
كمترين ميزان معامالت در خرداد ماه امس��ال 
در مناطق ۱۹ با 6۹ معامله، در منطقه ۹ با ۱05 
معامله و در منطقه ۱6 با ۱20 معامله بوده است 
و بيش��ترين ميزان معامالت نيز در منطقه 5 با 
۱5۷0 معامله، منطقه 2 با ۸۹۳ معامله و منطقه 

۴ با ۸۷۴ معامله ثبت شده است.

   گزارش  یک
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