باور کنید غذا هم جاذبه گردشگری دارد

گردش��گری یک صنعت است .صنعتی پیشرفته ،ظریف و پیچیده که میتواند با توجه به تنگناها و
مشکالت قرن حاضر به کمک توسعه پیشرفت و ثبات کشورها و دنیا کمک کند .صنعت گردشگری
با توجه به گستردگی و نوع فرهنگها میتواند راههای جدیدی را برای ایجاد ارزش افزوده ایجاد کند.
اما نکته مهم در اینجاست که همه بخشهای این صنعت بهدرستی و همزمان با هم پیشرفت کنند و
فعاالن و مسئوالن همزمان به این بخشهای مختلف توجه داشته باشند .صنعت گردشگری در ایران

پنجشنبه  30آذر 1396
سال اول ،شماره 42

economic@Jameefarda.com

هم ناشناخته است و هم کسی حوصله این را ندارد که آن را بشناسد و حتی نام صنعت بر آن بگذارد .در
تمام دنیا سعی میکنند بخشهای جدید و تازهتری را به صنعت گردشگریشان اضافه کنند .حتی
برخیکشورهاسعیمیکنندگردشگریتخصصیمنطقهشانرامعرفیکنند.بخشهایگردشگری
عمومی مثل دیدن مناظر یا آثار تاریخی به اندازه کافی برای همه دنیا آشناست اما بخشهای دیگر
را باید با توجه به اهمیت و ظرفیتهای آن در داخل شناسایی کرد و به دنیا و دیگران شناساند.
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سرمقاله

سیف و گرینسپن فرقی ندارند

خبر

واکنش وزیر اقتصاد به درخواست
گرانی نرخ دالر

نرخ ارز  ۲برابر شد اما صادرات
چقدر رشد کرد؟

فارس :وزیر اقتصاد در واکنش به درخواست افزایش
نرخ ارز از سوی صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی،
گفت :ت��و را به خدا درباره ن��رخ ارز چیزی نگویید،
میبینیم قیمت ارز باال رفت اما صادرات رشد نکرد؛
نرخ ارز دوبرابر شد اما صادرات چقدر رشد کرد؟
مسعود کرباسیان ،در جلسه ش��ورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی پس از اظهارات اعضای اتاق
و ش��ورا در مورد موانع و راههای افزایش صادرات به
روسیه و بهبود تجارت با این کشور و کشورهایCIS
اظهار کرد :همه موارد را باید در قالب کار مطالعاتی
بررسی کنیم تا راهکارهای مشخصی برای حل آنها
ارائه ،تصویب و اجرایی شود.
او با اشاره به بحث کریدور سبز بین ایران و روسیه،
گفت :کانال کریدور سبز را روسها پیشنهاد کردهاند
اما ما اجرا نکردیم و حت��ی چندبار مصرانه آمدند و
گفتند هر صادراتی که ش��ما انج��ام میدهید ،هر
اسنادی که برای آن ارائه شود را میپذیریم و حتی
25درصد در تعرفه واردات به روس��یه هم تخفیف
میدهیم اما صادرکنندگان ما از این مزیت استفاده
نکردند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد :در گام اول مقرر ش��د 10
شرکت از این مسیر استفاده کنند ،اما پس از مدتها
تنها یک شرکت از این ظرفیت استفاده کرد.
او در م��ورد مبادالت مال��ی و ارز گفت :سیاس��ت
بانک مرکزی اس��تفاده از پول دو کش��ور اس��ت و
براس��اس همین موضوع ب��ود که س��فر پوتین به
تهران انجام شد و مسائل پولی و مالی مورد بررسی
قرار گرفت و تنها باید به س��مت اجرایی ش��دن آن
برویم.
کرباس��یان با بیان اینکه الزم اس��ت دستور جلسه
بعدی بررس��ی سیاس��تهای ارزی و طرح آن در
جلسه شورای گفتوگو برای صادرکنندگان باشد
درباره موضوع حملونقل ،گفت :من در این جلسه
انتظار داش��تم تا درخصوص حملونقل جادهای و
ریلی صحبت ش��ود ،اما صحبتها تنها معطوف به
حملونقل دریایی بود.
او ادامه داد :خط آهن ایران به روسیه درحال نهایی
ش��دن اس��ت و اگر این پروژه به اتمام برسد ،هزینه
حملونقل بس��یار کاهش خواهد یاف��ت .تا دوماه
آینده خط آهن قزوین -رش��ت به اتمام میرسد و
تنها نقطه رشت  -آستارا باقی میماند که تا دو هفته
آینده منابع بودجه برای ای��ن پروژه هم اختصاص
خواه��د یافت و این ط��رح از طرحهای مورد تأکید
رئیسجمهور هم هست.
وزیر اقتصاد با اشاره به اظهارات عسگراوالدی گفت:
مواردی که آقای عسگراوالدی مطرح کردند ،درست
است و باید پیگیری شود و ما این موضوعات را دنبال
خواهیم کرد.

رفتار اقتصادی دولت باید قابل پیشبینی باشد
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وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعالم کرد

بنزینوگازوئیل
بیشتر از 2000تومان نمیشود

وزیر نفت گفت :ابهاماتی درباره سخنان رئیسجمهور در زمینه نحوه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل
مطرح شد ،درواقع نظر رئیسجمهور این است که مجموع قیمت این دو فرآورده از نصف قیمت جهانی
آنها بعد از افزایش بیش��تر نخواهد ش��د .بیژن نامدار زنگنه افزود :اگر قیمت بنزین را یکهزار تومان و
گازوئیل را  ۳۰۰تومان محاسبه کنیم ،قیمت جهانی این دو فرآورده اکنون باالی چهار هزار تومان است
و منظور این بود که قیمت مجموع بنزین و گازوئیل در هر ش��رایطی و با هر افزایشی بیشتر از
11
دو هزار تومان نخواهد شد...

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد

رشداقتصادیتابستان
 5.3درصد شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی از رش��د اقتصادی  4.5درصدی در فصل بهار و رش��د  5.3درصدی در
تابس��تان  96خبر داد .پیمان قربانی با اشاره به رشد اقتصادی  4.5درصدی اقتصاد ایران در بهار سال
جاری ،اظهارداشت :براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در فصل تابستان  5.3درصد
بوده اس��ت که نش��ان میدهد خروج از رکود با تکیه بر رش��د صنعتی در نیمه نخست امسال محقق
شده است...

عکس :سعید سجادی  /تسنیم

اینکه س��یف از بانک مرکزی نرف��ت ،البته مایه
تأسف یا شادمانی خاصی نیس��ت .تا زمانی که
بانک مرکزی در ذهن جمعی دس��تگاه دولت و
نظام ،تعریفی براس��اس آنچه وظایف ذاتی آن
اس��ت پیدا نکند ،بودن یا نبودن سیف یا کسی
دیگر در جایگاه رئیس کلی بانک مرکزی تفاوتی
نخواهد ک��رد ،همانطور که رفتن گرینس��پن
یا آمدن برنانک��ه تفاوتی در وضع ف��درال رزرو
ایاالت متح��ده نمیداد .از این نظر ،با دنیا کامال
ش��باهت داریم .آمد و رفت اش��خاص چیزی را
در بانک مرکزیمان ع��وض نمیکند .البته در
ماهیت بانک مرکزی ما با آنچه در ایاالت متحده
یا آلمان وظایف بان��ک مرکزی را انجام میدهد
صد رسن فاصله اس��ت .بانک مرکزی هیچ گاه
در جای��گاه واقعی خودش یعن��ی تعیینکننده
ن��رخ پ��ول و خدای��گان می��زان مب��ادالت آن
ننشس��ته و نقش خزانه دولت را داش��ته است.
نقش خدایگانی فوق را البته که سیف -صرفنظر
از اینکه کارمن��د خوب نظام بانک��ی در خیلی
از س��الها بوده -نمیتواند ب��ازی کند .ماهیت
س��لطهآمیز رابط��ه دول��ت و بان��ک مرک��زی
هم��واره ف��ارغ از تواناییه��ای رؤس��ای ای��ن
بان��ک ب��وده اس��ت و اگ��ر مرح��وم نوربخش
در س��الهایی دور میتوانس��ت در مقاب��ل
درخواس��تهای دول��ت مقاوم��ت محدودی
نش��ان دهد به آن رواب��ط س��الهای دهه اول
تش��کیل نظام برمیگش��ت که سیستم دولت
با وجود ش��رایط جنگ��ی-این هم��ه هیمنهنداشت و شرکت سهامی گروههای منافع نبود.
با این حال ،اگر آقای سیف میخواهد فقط یک
نقش مثبت در تم��ام دوران کاری خود و از این
بانک به آن بانک رفتن بازی کند ،کافی اس��ت
کمیتهای مشورتی از اساتید باتجربه و غیردولتی
اقتصاد تشکیل دهد تا برای سالهای بعد -واقعا
سالها بعد -طرحی برای تعیین مدیریت بانک
مرکزی فراهم آورن��د .طرحی که در آن ،رئیس
بانک مرکزی کارمند نظام ،پاسخگوی مستقل
مجلس ،همراه مس��تقل دولت و مش��اورهپذیر
اساتید اقتصاد باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با «جامعه فردا» اعالم کرد

داستان تکراری افزایش قیمتها با رسیدن شب یلدا بار دیگر خوانده شد
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شاخص بازار سهام در مسیر اصالح
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته جاری بازهم در
مسیر اصالح گام برداشت .شاخص با  81پله کاهش در محدوده 95508
واح��دی بهکار خود پایان داد .اما ارزش و حجم معامالت در مقایس��ه با
روزهای رکود بازار همچنان باال بوده و نش��انههای رونق در بازار س��هام
کامال مش��خص اس��ت .در جریان معامالت دیروز بیش از یکمیلیارد و
 551میلیون برگ سهم با ارزش��ی در حدود  273میلیارد تومان مورد
دا دوستد قرار گرفت .اما شاخص بازار فرابورس همچنان میتازد و دیروز
هم با  4پله صعود به محدوده  1081واحدی رسید.
نمادهای فوالد مبارکه اصفهان( فوالد) و ملی صنایع مس ایران (فملی)
هریک به ترتیب با  97و  58واحد تأثیر مثبت در شاخص ناجی شاخص
کل بازار س��هام بودند و از اصالح بیشتر شاخص کل جلوگیری به عمل
آوردند.
نمای کلی بازار چهارشنبه تفاوت چندانی با روز قبل از خود نداشت و در
اکثر نمادهای اصلی بازار فروشندهها دست برتر را داشتند .خودروییها
پ��س از چن��د روز جلبتوجه ب��ازار و افزای��ش آرام در قیمتها ،دیروز
یکدست قرمزپوش ش��دند و اکثر نمادهای این گروه با اصالح قیمتی
مواجه بودند .گس��ترش س��رمایهگذاری ایران خودرو (خگستر) که در
جریان معامالت روزهای گذش��ته در صدر توجه��ات گروه خودرویی و
بازار س��هام بود ،تا محدوده صف فروش هم پیش رفت و نشان داد برای

صعود بیشتر به اصالح قیمتی نیازمند است .ایران خودرو ،سایپا و پارس
خودرو هم که معموال در صدر حجم و میزان معامالت در این گروه قرار
دارند با اصالح قیمتی مواجه بودند.
جری��ان معامالت در گروه پاالیش��ی نیز جدا از روند کل��ی بازار نبوده و
پاالیش��گاههای بندرعباس ،اصفهان و تهران نیز در این گروه با کاهش
در قیمتها مواجه شدند .در گروه پتروشیمی نیز میل به فروش بیشتر
از خرید دیده ش��ده و نمادهای نفت و گاز پتروش��یمی تأمین و صنایع
پتروشیمی خلیج فارس با منفی در قیمتها روبهرو بودهاند.
اما شرایط در گروه فلزات اساس��ی کمی متفاوت تر از بازار دیده شده و
نمادهای این گروه میل به کاهش قیمتها و اصالح نداشته و خریداران
تازهنفس از کاه��ش قیمتها در این گروه جلوگیری بهعمل آوردند .در
نمادهای فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران و مس شهید باهنر
جریان معامالت بر مدار مثبت ادامه داش��ته و حتی در ساعاتی از طول
بازار خریداران قدرتش��ان را به رخ فروش��ندگان کشاندند و تا محدوده
صف خرید پیش رفتند.
اما آنچه بر جریان معامالت چهارشنبه سایه افکنده بود و فضای کلی بازار
بر محور آن جریان داشت ،مهمان تازه وارد بازار سهام تأمین سرمایه امید
بود .در جریان معامالت دیروز تأمین سرمایه امید با نماد (امید) در بازار
بورس تهران عرضه شده است.

در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی شد؛

اختصاص  ۲۰هزار میلیارد به  ۶هزار طرح نیمهتمام
شورای پول و اعتبار در جلسه فوقالعاده عصر دیروز خود ،به بررسی بخشی
ازگزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تشریح وضعیت تأمین
مالی در اقتصاد کشور پرداخت.
بهگزارش بانک مرکزی ،براس��اسگزارش معاونت اقتصادی بانک ،جایگاه
نظ��ام بانکی در تأمین مال��ی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری ش��بکه
بانکی ،همچنان حدود  ۸۰درصد است و کماکان انتظار میرود بازار سرمایه
و سرمایهگذاری خارجی تأمین مالی بنگاههای بزرگ را برعهده گیرند.
در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در س��الهای اخیر بر هدایت منابع
بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی
تمرکز داش��ته است .براین اس��اس تأمین س��رمایه در گردش واحدهای
تولیدی ،تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوس��ط ،طرحهای اش��تغالزا و
حمایت از تأمین مالی بخشهای مسکن و کشاورزی همگی در این راستا،
تلقی میشود.
از طرف دیگر و بنا به مستندات ارائه شده درگزارش معاونت اقتصادی بانک
مرک��زی ،حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تس��هیالت
قرضالحسنه ازدواج ،تسهیالت مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیالت
خرد مصرفی خانوار از اولویتهای نظام بانکی بوده است.
به موجب اینگزارش ،حجم تسهیالت پرداختی از  ۱۹۵۵.۹هزار میلیارد
ریال در سال  ۱۳۹۱به  ۵۴۸۳.۷هزار میلیارد ریال در سال  ۱۳۹۵افزایش
یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با  ۹.۶درصد افزایش نسبت به دوره
مشابه سال قبل به  ۳۵۷۴.۳هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
در حالی که مجموع س��هم بخشهای تولیدی شامل کشاورزی ،صنعت و
معدن ،مسکن وس��اختمان از مجموعه ارزش افزوده بخشهای غیرنفتی
در اقتصاد معادل  ۳۶.۴درصد اس��ت ،مجموع سهم آنها از تمام تسهیالت
پرداختی شبکه بانکی در سال  ۱۳۹۵معادل  ۴۷درصد بوده است ،که تمام
این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد.
الزم به ذکر است ،سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخشهای
غیرنفتی در سال  ۱۳۹۵معادل  ۶۳.۶درصد و سهم از تسهیالت پرداختی

معادل  ۵۳درصد بوده است.
همچنین براس��اس اطالعات مندرج درگزارش ارائه شده از سوی معاونت
اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ،از ابتدای سال  ۱۳۹۵تا ۲۵
آذر ماه سال جاری ،معادل  ۲۳۸.۹هزار میلیارد ریال تسهیالت به ۳۳هزار
و  ۴۰۰واحد بنگاه کوچک و متوس��ط در سراس��ر کش��ور اختصاص یافته
است .بر اساس برآوردها ،سهم تس��هیالت پرداختی به این بنگاهها از کل
تسهیالت از  ۳.۱درصد در پایان س��ال  ۱۳۹۵به  ۷.۷درصد در پایان سال
 ۱۳۹۶افزایش خواهد یافت.
عالوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اش��تغال ،تأمین مالی سرمایه در
گردش مورد نیاز تعداد  ۱۰هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی ش��ش هزار
طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل  ۶۰درصد با اختصاص ۲۰۰هزار
میلیارد ریال با هم��کاری وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت و وزارت جهاد
کش��اورزی در برنامه س��ال جاری نظام بانکی قرار گرفته است .همچنین
۱۰۰هزار میلیارد ریال برای بازس��ازی و نوس��ازی تع��داد پنج هزار واحد
اقتصادی اختصاص یافته است.
گفتنی اس��ت به منظ��ور ایجاد فرصتهای ش��غلی جدید و پای��دار برای
بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی ،عشایری
و محروم ،با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تسهیالت به طرحها
و پروژههای کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.
همچنین براساس اطالعات مندرج در اینگزارش ،اهم اقدامات بانک مرکزی
برای کاهش هزینه تأمین مالی بانکها و نیز کاهش فش��ار بر تولید ،شامل
مواردی همچون س��اماندهی نهادهای پولی غیرمجاز ،س��اماندهی اضافه
برداشت بانکها ،تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپردهها ،تعیین سقف نرخ
بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان ،انتقال معامالت ثانویه سخاب
به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق
بدهی و اصالح رابطه صندوقهای سرمایهگذاری با بانکهاست.
در پایان مقرر ش��د بخش دیگرگزارش مورد اشاره درخصوص چالشهای
نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارائه شود.

یلدای قیمتها

گـــــــزارش

وزارت راه اعالم کرد:

مسکن  1.6درصد گران شد

جامع�ه فردا :اخت�لاف افزایش قیمت مس��کن درگزارش
وزارت راه و شهرس��ازی و فعاالن بازار ب��ه بیش از  10درصد
رسید .در حالی که طی روزهای گذشته ،برخی کارشناسان
بازار مس��کن اعالم کرده بودند که افزایش قیمت مسکن در
نیمه دوم امس��ال ،بین  ۱۰تا  ۱۵درصد بوده ،آمارهای دفتر
برنامهریزی و اقتصاد مس��کن معاونت مس��کن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی ،از افزایش  1.6درصدی قیمت مسکن
در پاییز حکایت دارد.
براساس آمار دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه سالجاری۱۴ ،
هزار و  ۹۶۶واحد مسکونی به فروش رفته است که نسبت به
مهر ماه امس��ال ۵.۴ ،درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته
( )۹۵معادل  ۱۸.۱درصد افزایش داش��ته؛ اما اینگزارش در
حالی اس��ت که برخی از اعضای اتحادیه مشاوران امالک ،از
کاهش چش��مگیر تعداد معامالت در ماه گذشته خبر داده
بودند!
براس��اس اعالم وزارت راه و شهرس��ازی ،بیش��ترین تعداد
معامالت مس��کن در منطقه  ۵تهران با  ۲ه��زار و  ۳۳۴فقره
رخ داد و کمتری��ن تعداد نیز ،در منطق��ه  ۱۹پایتخت با تنها
 ۷۶فقره معامله بود؛ ولی منطقه  ۳نسبت به آبانماه سال ۹۵
بیشترین رشد تعداد معامالت را با افزایش  ۳۴.۷درصدی به
خود اختصاص داده و کمترین نرخ رشد تعداد معامالت هم
متعلق به منطقه  ۱۹تهران با کاه��ش  ۳۸.۷درصدی تعداد
معامالت در آبان امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بوده است.
بنا به اعالم دستگاه سیاستگذار بخش مسکن ،متوسط قیمت
یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در آبان ماه ۴ ،میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان بود که این رقم نسبت به مهر تنها افزایشی
معادل  ۱.۶درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ،افزایشی
 ۹.۲درصدی داشته است.
بهگزارش مهر ،این در حالی اس��ت که برخی کارشناس��ان
مس��کن و همچنین فع��االن خرید و فروش مل��ک ،بارها از
افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت مسکن در نیمه دوم امسال
نسبت به ماههای گذشته خبر داده بودند! همچنین بر اساس
محاس��بات کارشناس��ان دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن
وزارت راه و شهرسازی ،گرانترین قیمت متوسط هر متر مربع
آپارتمان در آبانماه در منطقه یک پایتخت بوده با  ۱۰میلیون
و  ۳۴۰هزار تومان که نسبت به آبانماه سال گذشته ،رشد ۴.۷
درصدی داشته و در این میان ،مناطق ۲۲گانه تهران ،کمترین
نرخ رشد را نشان میدهد.
از سوی دیگر ارزانترین محله پایتخت در آبان ماه ،منطقه ۱۸
با متری  ۲میلیون و  ۳۴۰هزار تومان بوده اس��ت .با این حال
بیشترین رشد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان ماه
امسال نسبت به آبان ماه پارس��ال را منطقه  ۵تهران با رشد
 ۱۶.۵درصدی تحربه کرده است.
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی،
بیشترین اقبال خریداران مسکن در ماه گذشته را نسبت به
منطقه  ۵تهران اعالم کردهاند که بر این اس��اس ۱۷ ،درصد
س��هم خرید و فروش بازار مسکن را این منطقه از پایتخت به
خود اختصاص داده است.

همچنین  ۴۷.۲درصد متقاضیان خرید مس��کن به س��مت
واحدهای مس��کونی با عمر کمتر از  ۵سال متمایل بودهاند؛
ولی از سوی دیگر  ۱۰.۹درصد از خریداران ،خرید واحدهای
با بازه قیمتی  ۳تا  ۳و نیم میلیون تومانی را در دستور کار قرار
دادهاند و  ۱۵درصد نیز مایل به خرید واحدهایی با متراژ ۶۰
تا  ۷۰متر مربعی بودهاند.
آمار اجاره مسکن در آبان ماه ۹۶

دفتر برنامهریزی مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی میگوید
۹هزار و  ۴۶۲اجاره نامه در آبان ماه به امضا رسیده که کاهش
 ۹.۸درصدی نس��بت به مه��ر ماه امس��ال و  ۲۰.۲درصدی
نس��بت به آبان ماه سال گذشته داشته اس��ت .در این میان،
متوسط قیمت اجاره نامه به صورت مجموع رهن و اجاره در
تهران  ۲۸هزار و  ۷۳۰تومان بود که نسبت به مهرماه کاهش
 ۱.۶درصدی داشته است؛ اما نسبت به آبان ماه سال گذشته
( )۹۵مس��تأجران را با رشد چشمگیر  ۲۲.۷درصدی مواجه
کرده است.
بر این اس��اس ،کاه��ش  ۲۰.۲درصدی تع��داد قراردادهای
اجاره در آبان ماه امسال در برابر افزایش  ۱۸.۱درصدی تعداد
معامالت خرید و فروش مسکن نشان میدهد تقریبا بخش
اعظمی از مستأجران در سال گذشته توانستهاند با استفاده
از انواع تس��هیالت مسکن ،خانهدار شوند و تنها بخش بسیار
اندکی ( ۲.۱درصد) به دلیل افزایش بسیار زیاد نرخ اجارهبها
در سال جاری نتوانستهاند مس��کن تهیه کرده و احتماال در
مناطقی خارج از محدوده آم��اری پایتخت به دلیل ارزانتر
بودن اجاره بها سکنی گزیدهاند.
گزارش تجمیعی  ۸ماهه تحوالت بازار مسکن در
تهران

دفتر برنامهریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی
میگوید در  ۸ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،تعداد معامالت مسکن رشد  ۸درصدی داشته است.
ضمن اینکه با در نظر گرفتن رقم  ۴میلیون و  ۶۱۰هزار تومانی
بهعنوان میانگین قیمت مس��کن در هر متر مربع در  ۸ماهه
ابتدایی امسال ،به نرخ رشد ۶.۷درصدی قیمت نسبت به مدت
مشابه سال گذشته خواهیم رسید.
در این مدت گردش مالی بازار مسکن  ۴۸هزار میلیارد تومان
بوده است که نسبت به  ۸ماه اول سال  ،۹۵معادل  ۱۸.۱درصد
افزایش داشته است.
گزارش تجمیعی اجاره بها در  ۸ماه ابتدایی ۹۶

در  ۸ماه ابتدایی سال جاری متوسط اجاره بهای هر متر مربع
واحد مسکونی در تهران (مجموع رهن و اجاره) ۲۷هزار و۷۵۷
تومان بوده است که رشد  ۱۱۷.۶درصدی متوسط اجارهبها
نسبت به  ۸ماهه نخست سال گذشته را نشان میدهد.
در پی ای��ن افزایش اجارهبها در س��ال جاری ،تع��داد اجاره
نامههای امضا ش��ده در پایتخت نسبت به مدت مشابه سال
قبل کاهش  ۱۰.۲درصدی یافت و سبب شد تا تنها  ۹۰هزار و
 ۸۰۸فقره قرارداد اجاره در این مدت در تهران به امضا برسد.
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