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»شرق« روند تغییرات اجارهبها در شهر تهران را بررسي کرد

ﺧﺒﺮ

به شــاخص نســبت اجارهبها در تهران در مقایسه با
اجارهبها در هشت کالنشــهر دیگر کشور رجوع کرد.
این شــاخص که از تقسیم نرخ متوســط اجارهبها در
شــهر تهران بــر میانگین نــرخ متوســط اجارهبها در
هشت کالنشــهر اصفهان ،کرج ،شیراز ،تبریز ،مشهد،
قم ،کرمانشــاه و اهواز به دســت ميآیــد ،به خوبي
نشاندهنده افزایش معنادار فاصله میان اجارهبها در
پایتخت ایران با دیگر کالنشــهرهاي کشــور است .در

واقع درحاليکه در سال  ۱۳۸۴نرخ متوسط اجارهخانه
در تهران  ۲٫۱۷برابر میانگین نرخ متوســط اجارهخانه
در هشــت کالنشهر دیگر کشــور بود ،در آخرین آمار
اعالمشده از ســوی مرکز آمار که مربوط به نیمه اول
سال  ۱۳۹۷است ،نرخ متوسط اجارهخانه در تهران به
 ۳٫۷۵برابر میانگین نرخ متوسط اجارهخانه در هشت
کالنشــهر دیگر کشور رســیده اســت که در صورت
انتشــار آمارهاي مربوط به نیمه اول ســال  ۱۳۹۸که

شاهد موج افزایشي آن هستیم ،این نسبت بیش از این
نیز افزایش خواهد یافت .حقیقتي که نشــان ميدهد
شــهر تهران در وضعیتي ویژه قرار گرفته و در صورت
ورودنکردن جــدي دولت به نفع اجارهنشــینان ،باید
انتظار آسیبهاي جدي دیگري را کشید.
کاهش شدید معامالت مسکن
در این بین ،تازهترین آمارهــاي بانک مرکزي نیز از
کاهش شدید تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني
در شهر تهران حکایت دارد .طبق آمارهاي منتشرشده
از ســوی بانک مرکزي ،میزان معامالت آپارتمانهاي
مسکوني در شهر تهران بهطور متوسط بیش از ۳۶٫۵
درصد کاهش یافته است که در این بین بیشترین میزان
کاهش معامالت مربوط به آپارتمانهاي  ۱۱تا  ۱۵سال
ســاخت با کاهش ۴۵٫۶درصدي بوده است .همچنین
درحاليکــه بیــش از  ۴۱درصد معامــالت مربوط به
آپارتمانهاي کمتر از پنج سال ساخت بودهاند ،میزان
معامالت این آپارتمانها نیــز  ۴۰درصد کاهش یافته
اســت .از ســوي دیگر ،متوســط قیمت یک مترمربع
زیربناي واحد مســکوني معاملهشــده در اردیبهشت،
۱۲میلیونو  ۶۷۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل
 ۱۲٫۵درصد و نسبت به ســال قبل  ۱۱۲درصد رشد را
نشان ميدهد .طبق این آمارها ،شاخص کرایه مسکن
اجارهاي در شــهر تهران و در کل مناطق شهري نیز در
اردیبهشت به ترتیب  ۲۲٫۶و  ۱۹٫۷درصد نسبت به ماه
مشابه سال گذشته رشد داشته است.
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لزوم ملموسبودن رصد جریان
گردش کاال براي عموم مردم

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪى

شــرق :تهراننشیني ســختتر از همیشه شده است؛
این ادعایي اســت که بسیاري از شهروندان تهراني که
در ماههاي گذشته مشــغول عقد قرارداد جدید اجاره
منــزل یا تمدید قرارداد پیشــین بودهاند ،بــر آن تأکید
ميکننــد و آمارهاي اقتصادي نیز نشــانگر آن اســت
که این ادعــا تا حدود زیادي ریشــه در واقعیت دارد.
درحاليکه جدیدترین آمارهاي اقتصادي اعالمي بانک
مرکزي خبر از کاهش شــدید تعداد معامالت مسکن
در شــهر تهــران ميدهــد ،نگاهي به روند ۱۵ســاله
نرخ اجارهبها در شــهر تهران و مقایســه آن با هشت
کالنشــهر دیگر کشــور ،نشــاندهنده افزایش فشار
بر اجارهنشــینان تهراني اســت؛ وضعیتــي که در یک
ماه اخیر شــدت بیشــتري گرفته و تمدید قراردادهاي
پیشــین اجاره منازل مسکوني را براي بخش بزرگي از
چند میلیون اجارهنشــین تهراني ناممکن کرده است.
وضعیتي که ميتواند فرمان نانوشتهاي را اجرائي کند
که یکي از کاربران شبکه اینترنت در واکنش به گزارش
روز گذشــته »شرق« درباره وضعیت مسکن ابراز کرده
است» :تهران تکمیل است ،به شهرهاي خود برگردید
و در خانههاي خود زندگي کنید و اجاره هم ندهید«.
تهران پیش ميتازد
نگاهــي به آخرین آمارهاي منتشرشــده از ســوی
شهرداري تهران که مربوط به سال  ۹۵است ،اهمیت
اجارهبها در شــهر تهران را براي ادامه حیات شــهري
پایتخت ایران نشــان میدهد .طبــق این آمارها ،بیش
از نیمي از واحدهاي مســکوني شهر تهران استیجاري
هســتند و میزان این اجارهنشیني در مناطقي که محل
سکونت طبقه متوســط و شــهروندان کمبضاعتتر
است ،بیشــتر از مناطق مرفه شمال شهر است .براي
مثال ،درحاليکه بیش از  ۹۱هزار واحد مســکوني در
منطقــه یک ملکي و  ۵۵هزار واحد مســکوني در این
منطقه استیجاري هســتند ،در منطقه  ۱۵شهر تهران
بیــش از  ۹۷هزار واحد مســکوني اســتیجاري و ۹۱
هزار واحد مســکوني مالکنشین هستند .بهاینترتیب
ميتوان گفت با افزایش فشــار بر مستأجران در شهر
تهران ،عمال آن بخش از شهروندان تهراني که موتور
محرکه این کالنشــهر محسوب ميشــوند ،به بیرون
از تهران رانده ميشــوند .از ســوي دیگــر ،نگاهي به
سريهاي زماني منتشرشــده از سوی مرکز آمار ایران
نشــان ميدهد چگونه منطق نرخ اجارهبها در شــهر
تهران به شــکل معناداري از نــرخ اجارهبها در دیگر
شهرهاي بزرگ کشــور فاصله گرفته و به پیش تاخته
است .براي مقایســه معنادارتر این قیمتها ميتوان

خوراکيهاي رکورددار گراني
و ارزاني در بازار
 مرکز آمار اعالم کرد :در اردیبهشــت امســال
بیشــترین افزایش قیمت در میان اقالم خوراکي
مناطق شهري به قند با  ۲۵٫۶درصد ،شکر با ۲٥
درصد و »برنج ایراني درجه یک« با  ۱۸.٥درصد
تعلق داشــته و پیاز با  ۳۳.٤درصد ،خیار با ۱۸.۱
درصد و مرغ ماشــیني با  ۱۷.۸درصد بیشــترین
کاهش قیمت ماهانه را داشتهاند.
بیشترین افزایش قیمت اقالم خوراکي مناطق
شهري در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه
سال قبل )اردیبهشــت  (۱۳۹۷مربوط به »پیاز«
با  ۳۰۶درصــد افزایــش» ،رب گوجهفرنگي« با
 ۲٤٦.٦درصد افزایش» ،ســیبزمیني« با ۲٤۱.۳
درصد» ،گوجهفرنگي« با  ۱۸٦.۸درصد و »سیب
درختي زرد« با  ۱٤۲.۷درصد افزایش است.
براســاس نتایج بهدســتآمده در اردیبهشت
ماه  ،۱۳۹۸بیشترین افزایش قیمت در ماه جاري
نسبت به ماه گذشــته )فروردین  ،(۹۸مربوط به
قنــد با  ۲٥,٦درصد افزایش ،شــکر با  ۲٥درصد
افزایش و »برنج ایراني درجه یک« با  ۱۸.٥درصد
افزایش بوده است.
در اردیبهشــت امســال پیاز با  ۳۳.٤درصد،
خیار با  ۱۸.۱درصد و مرغ ماشیني با  ۱۷.۸درصد
نســبت به ماه قبل بیشــترین کاهــش قیمت را
داشتهاند.
نرخ مرغ ماشــیني در اردیبهشــت امسال در
حالي  ۱۷.۸درصد نســبت به فروردین امســال
کاهش داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته  ۵۰.۸درصد افزایش داشته است.
میانگیــن نرخ مرغ ماشــیني در اردیبهشــت
امســال ۱۱هــزارو  ۸۸۹تومــان و در فروردیــن
۱۴هزارو  ۴۷۱تومان بوده است.
بهاي گوشت گوسفندي در اردیبهشت امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۲۱.۹درصد
افزایش ،اما در مقایســه با فروردین امســال ۲.۲
درصد کاهش داشته است.
قیمت گوشت گاو )گوســاله( در مدت مورد
اشــاره در مقایســه با اردیبهشت ســال گذشته
 ۱۲۹.۸درصــد افزایــش داشــته اما نســبت به
فروردین امسال یک درصد افت کرده است.

ﺧﺒﺮ

مجازات تهرانيها

سهم مسکن از تسهیالت بانکي به
 ۲۰درصد ميرسد
 معاون امور مســکن و ســاختمان وزیر راه
و شهرســازي گفت :سهم تســهیالت مسکن
که بــه هفت درصد رســیده بــا حمایتهاي
ریاســتجمهوري و بانک مرکزي به  ۲۰درصد
از سهم کل مسکن افزایش ميیابد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــري وزارت راه و
شهرســازي ،مازیار حسیني با حضور در برنامه
تیتر امشــب شــبکه خبر با اشــاره به سیاست
دولت در ســاخت مســکن بــراي دهکهاي
پایین و متوسط جامعه از احداث یکمیلیونو
صد هزار واحد مســکوني توســط وزارت راه و
شهرســازي خبر داد و گفت :تــالش ميکنیم
تا ســهم تســهیالت مســکن را که به هفت تا
هشت درصد رسیده بود ،امسال که سال رونق
تولید است با حمایتهاي ریاستجمهوري و
بانک مرکزي به  ۲۰درصد از ســهم کل مسکن
افزایش دهیم.
او تصریح کــرد :سیاســت کار وزارت راه و
شهرســازي بــر تأمین زمین موردنیاز ســاخت
مسکن براي جلب مشارکت بخش خصوصي
است که در ابالغ اخیر وزیر راه و شهرسازي بر
این موضوع تأکید شده است.
این مســئول در وزارت راه و شهرســازي با
اشاره به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازي
بــه ادارات کل اســتاني براي معرفــي زمین
موردنیاز براي طرح تولید مســکن ،اعالم کرد:
در بخشنامــه وزارتخانــه ،انــواع روشهاي
مشــارکتي که در قانون تسهیل زمین و مسکن
آمده ،مورد تأکید قرار گرفته اســت .به همین
منظور بــراي تحقق این هدف ،هــم ميتوان
زمینهــاي دولتــي را در مناطقــي کــه زمین
وجود دارد ،مورد اســتفاده قــرار داد و هم در
مناطقــي که زمین به اندازه کافي وجود ندارد،
در مناطقي که امــکان آن وجود دارد مطابق
با طرح جامع ،در صورت جمعیتپذیرشــدن
شهرهاي متوسط و کوچک به این مهم دست
یافت.
وي در ادامه به بیان بخشي از فعالیتهاي
وزارتخانه راه و شهرســازي در حوزه مســکن
پرداخت و گفت :هماکنــون یکمیلیونو صد
هــزار واحد مبناي هــدف تولید مســکن قرار
گرفتــه که  ۵۰۰هزار واحــد آن در قالب اتمام
مســکن مهر تا پایــان دولت دوازدهم شــکل
ميگیــرد ۴۰۰ ،هزار واحد آن بــر مبناي طرح
اقدام ملي احداث ميشود که در حال پیگیري
براي اجرا قرار دارد و در عین حال ،بهســازي و
نوسازي  ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایي نیز در
دستور کار است.
وي اعــالم کرد :هماکنــون  ۱۲۰هزار واحد
جدیــد به غیر از  ۸۰هزار واحد مســکن مهري
کــه تمام شــده و به مــردم تحویل شــده ،در
مــدار کلنگزني و احداث با مشــارکت بخش
خصوصي قرار گرفته است.
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 وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت در جلســه
ساماندهي لجســتیک تجاري و زنجیرههاي تأمین
کشور با اشاره به اقدامات متعددي که در راستاي
رصد و اعمال کنترلهاي مختلف بر جریان گردش
کاالي کشــور صورت ميپذیرد؛ گفت :آثار و نتایج
این طرحهــا باید بــراي آحاد مــردم ملموس و
گامهاي برداشتهشده به اطالع دقیق آنها برسد.
به گزارش شــاتا ،رضا رحماني در این جلســه
اظهــار کرد :ســامانههاي مرتبط با ســازماندهي
اطالعــات و فرایندهــاي ورود اعــم از کاالهــاي
تولیــد داخل یا وارداتي ،توزیــع و عرضه کاال باید
به ذينفعان این طرح از جمله اصناف کشــور به
درستي معرفي شوند.
وي افزود :براي اجتناب از برخي اقدامات زاید
در مدیریت صحیح توزیع کاال در کشــور ضروري
اســت سامانههاي متعدد رصد کاال یکپارچه شده
و افــراد را هر روز بــه یک ســامانه جدید ارجاع
ندهیم.
وزیــر صنعــت اضافــه کــرد :امــروز یکي از
مشــکالت این ســامانهها غیرملموسبودن آثار و
خروجيهاي آنها براي مردم است.
وي گفت :مــردم حق دارند بداننــد نتایج این
اقدامات و راهاندازي سامانههاي مختلف چیست
و چه تأثیــري روي تأمین اقالم کاالیــي مورد نیاز
آنها دارد.
رحمانــي در مــورد نــوع طراحــي و شــیوه
بهرهبرداري از این ســامانهها خاطرنشان کرد :هم
اطالعــات ورودي مثل کاالهاي تولیدي یا وارداتي
و همچنیــن افراد دریافتکننــده اطالعات و آمار
در صــورت مراجعه به ســریعترین و ســهلترین
روشهاي ممکن باید به موارد مورد نیاز دسترسي
داشــته باشند.وي یادآور شد :اصالح و ساماندهي
اصولــي نظام توزیع کاالي کشــور به گونهاي باید
باشد که در شرایط خاص با مشکالت ناخواستهاي
مواجه نشویم .اصل اساسي این برنامه ساماندهي
اســت که نتایج مؤثــر آن مد نظر ماســت.گفتني
است در قالب »طرح ساماندهي لجستیک تجاري
و زنجیرههاي تأمین کشور« ،رصدپذیرکردن جریان
گردش کاال ،ایجاد ســامانه مدیریت توزیع کاال در
کشور ،تدوین سند جامع نظام توزیع ،توانمندکردن
اصناف و شبکه توزیع کاالهاي اساسي و ...از طرف
وزارت صنعت ،معدن و تجارت دنبال ميشود.

