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یادداشت
سیدمحمدباقر طباطبایی
معمار و پژوهشگر شهری

خانه های عاریتی
حاشیه هایی در کانون متن!
اجاره نشینی دردی است که جمعیت کثیری
از شهروندان در شهرهای بزرگ و کوچک و
حتی روستاها ،آن را با تمام وجود درک می
کنند .ناپایداری سکونت ،مراقبت دایــم از
ملک و خانه مردم ،محدودیت های رفتاری،
ناسازگاری با سبک زندگی ایرانی و ناچار
شدن به پذیرش مداخالت ناشایسته در حریم
و زندگی خصوصی ،از عواملی است که اجاره
نشینیرابهدردورنجتبدیلکردهاست.
بهچندواقعیتتوجهکنیم:
هفت میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند و
هر خانوار برای تأمین مسکن ب ه طور میانگین
18میلیونتوماند رسالهزینهمیکند.
حدود  40درصد خانوارها در مناطق شهری،
اجــاره نشین هستند .بنابراین مسائل اجاره
نشینی ،همانند مسائل حاشیه نشینی و بافت
های فرسوده شهری و دیگر موضوعات حوزه
کیفیت زندگی شهری ،با جمعیت کثیری
ارتباطداردوازایننظرچالشبرانگیزاست.
تورم بخش مسکن بیشتر از تورم دیگر بخش
هــای هزینه ای شهری ،همانند خ ــوراک و
پوشاکو ...استودربسیاریازاوقاتتمامی
درآمدخانوادهرامیبلعد.
اغلب زوج های جوان پس از تشکیل خانواده،
قادر به تأمین مسکن برای خود مگر از طریق
اجارهنیستندواینموضوعنیزبردشواریهای
ازدواجوتشکیلخانوادهافزودهاست.
آیــا نباید کـــاری کــرد؟اگــر دقــیــق مشاهده
کنیم ،می بینیم ،ســال هایی چند اســت که
نظام استیجاری مسکن ،نه از سوی دستگاه
های اجرایی دولتی یا عمومی شهری مانند
شهرداری ها و دیگر نهادهای موثر در مدیریت
شهری،قابلکنترلاستنهبهدستاهلحرفه
ودانشمعماریوشهرسازیمدیریتمیشود
بلکهبهطورکاملدردستبنگاههایمعامالت
امالک قرار گرفته است .شبکه ای که نحوه
عملشان،گاهیچناننشانمیدهدکهگویا
فرماندهیهدفمندوواحدیدارند.
یکی از اسباب مهم این شبکه ،نظام استیجار
و قوانین نوشته و نانوشته حاکم بر آن است .بر
اساسایننظامکهسکونتدرملکدیگرانبه
صورتاجارهای،سقفزمانییکسالرادرهر
توافق بر مستأجران تحمیل کرده و به موجران
َ
«جاکن» شدن ساالنه مردمان و
هدیه داده،
آوارگیدستکمدوماههآناندرهرسال(یعنی
کمیکمتراز 20درصدعمرشهروندان)امری
معمولورایجاست.دولتنیزهرگاهدرظاهربه
ّنیتخیر،قصدکردهکهازطریقوضعمالیات،
مداخالتقانونیدرقراردادهایاجارهمسکن،
تولید مسکن اجتماعی و مشابه این طریق ها،
برای اصالح اقدامی بکند ،در داخل و بیرون
دولت ،ازجانبکسانیکهازتداومروندجاری
ارتزاقمیکنندبامقاومتجدیوحتیغوغاو
هیاهو مواجه شده است.به همین سبب است
که می توان گفت هم اکنون  -جدا از حاشیه
نشینان و ساکنان سکونت های غیر رسمی
 کمی بیشتر از  40درصد ساکنان شهرهایکشور نه شهروندان که سرگردانانند؛ یعنی
حتی اگر در وسط شهر زندگی کنند ،حاشیه
نشینان
نشینهستند.بااینتفاوتکهحاشیه
ِ
کالبدی به عنوان مسئله گاه مورد توجه قرار
میگیرندامااینحاشیهنشینانمعنایییعنی
اجارهنشینان،بهطورکلیدرنظامهایبرنامه
ریزی شهری و مدیریت مسکن و تدبیر شهر و
شهروندی،غایباند.خدابهفریادشانبرسد.

نرخ ارز
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اظهاراتواعظی،ترمزدالر،واکنشهمتی

شاخص

روند کاهشی دالر در نرخ  11هزارو  600تومان متوقف شد
پس از سقوط دالر به زیر  12هزار تومان ،دیروز بازار آزاد شاهد
نوسان این ارز در کانال  11هزار تومان بود ،به طوری که ابتدا
از  11هزار و  760تومان تا  11هزار و  230تومان در میانه روز
کاهش یافت .سپس روند صعودی گرفت و به حدود  11هزار و
 700تومان رسید اما از حدود ساعت  ،16مجدد در مسیر کاهش
قرار گرفت و تا  11هزار و  640تومان هم عقب نشست .دیروز بعد
از ظهر همچنین میانگین نرخ ارز مبادله شده در صرافی ها 11
هزار و  400تومان اعالم شد.
افت اخیر نرخ ارز و ورود آن به کانال  11هزار تومان در حالی
است که نرخ حواله ارز در سامانه نیما رو به افزایش بوده و به
تازگی در برخی ساعات از نرخ ارز آزاد هم بیشتر شده است.
بر این اساس نرخ سامانه نیما از  10هزار و  971تومان در
 10تیرماه ،به  11هزار و  669تومان در  25این
ماه رسید.
▪واعظی :کاهش نرخ ارز باید ادامه یابد

رسانهایبازکرد.دیروزمحمودواعظی،رئیسدفتررئیسجمهوری
بابیاناینکهنرخواقعیارزنرخکنونینیستوروندکاهشنرخارز
بایدادامهپیداکند،تصریحکرد:مااعتقادداریمکهاینروندکاهشی
باید ادامه پیدا کند .رقم فعلی هم به هیچ وجه واقعی نیست ولی از
آنجاکهنظرمانایناستکهدولتنرخارزتصنعیدرستوهرروز
در آن دخالت نکند ،فضا را برای عرضه و تقاضا آزاد
گذاشتهایم.

بــازار ارز واکنش نشان داد .واکنشی که شاید به طــور غیر
مستقیم خطاب به واعظی باشد.همتی با تاکید بر این که نرخ
ارز در کنار دیگر متغیرهای کالن اقتصادی ،از شرایط اقتصادی
حاکم بر بازار پیروی و بانک مرکزی در این چارچوب ،بازار ارز
را مدیریت می کند ،اظهار کرد :اظهارات کارشناسان و برخی
مسئوالن محترم دربــاره بازار و روند نرخ و
آینده بازار ارز ،نظر و تحلیل شخصی
آن هاست و لزوم ًا دیدگاه ها و نظرات
بانک مــرکــزی نیست .وی هدف
اولیه بانک مرکزی را بهبود هر
چه بیشتر متغیرهای اقتصادی،
ثبات بخشی و تشویق فعالیت
های مولد و اطمینان
بــخــش بـــه فــعــاالن
اقتصادی و تامین
پـــایـــدار و مطمئن
نـــیـــازهـــای ارزی
کشور دانست.

مسکن

سوخت

▪همتی :اظهارات برخی مسئوالن لزوما
نظر بانک مرکزی نیست

با ایــن حــال رئیس کل بانک مرکزی در
یــادداشــتــی بــه موضع
گــیــری برخی
مــســئــوالن
در بــاره

تغییروتحوالتنرخارز،پایدولتیهاورئیس
کل بانک مرکزی را هم به اظهارنظرهای

تنظیم بازار

گرما  ،مقصر گرانی مرغ !

اعتراض مال باختگان مسکن نگین غرب

کارتبانکی فعالکارتسوختنمیشود

ستاد تنظیم بازار ،قیمت مرغ را در حالی  12هزار و 900
تومان اعالم کرد که هم اینک قیمت بازار آزاد این محصول،
به حدود  14هزار تومان رسیده است.باشگاه خبر نگاران
به نقل از عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ داران
گوشتی ،از افزایش حدود  500تومانی قیمت مرغ در 10
روز گذشته خبر داد و نوشت :قیمت مرغ زنده به  9هزار و
 700تومان و مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده نهایی
به  ۱۴هزارتومان رسیده که این قیمتها به نرخ منطقی
نزدیک است .اظهارات برومند چهارآیین حاکی از آن است
که افزایش دما و گرم شدن واحدهای تولیدی ،وزن گیری
مرغ ها را کاهش داده و همین موضوع باعث افت عرضه مرغ
به بازار شده است .او آزادشدن صادرات را در این افزایش
نرخ بی تاثیر دانسته است.

صابر-جمعی حــدود  100نفر از مــال باختگان و پیش
خریداران پروژه نگین غرب که 18سال دچار خسارت شده
اند ،صبح دیروز با تجمع مقابل قوه قضاییه خواستار رسیدگی
آیت ا ...رئیسی و دیگر مسئوالن ذی ربط به این معضل
شدند .به گزارش خراسان ،دراین تجمع که با حضور خانواده
های مال باختگان و فریادهای تظلم خواهی آنان همراه بود،
پیش خریداران پروژه نگین غرب (مسکن هواپیمایی شیده)
با نصب پالکاردهایی اعالم کردند که  18سال است حق مان
را نگرفته ایم .آن هاخواستار برخورد قضایی با عوامل مقصر
دراین پروژه شدند .درخور ذکر است ،گوشی همراه گزارشگر
ما که خواستار گرفتن عکس از این تجمع بود ،توسط ماموران
امنیتی لحظاتی توقیف و پس از پاک کردن عکس ها مجدد
به وی بازگردانده شد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با اشاره به
این که اتصال کارت سوخت به کارت بانکی برای زمان سهمیه
بندی بود گفت :االن که سهمیه بندی وجود نــدارد اتصال
کارت سوخت به کارت بانکی فعال منتفی است .فاطمه کاهی
به فارس گفت :در طرح اولیه قرار بود سهمیه بندی وجود
داشته باشد به همین دلیل قرار بود کارت سوخت ها به کارت
های بانکی متصل شود و آن دسته که کارت سوخت ندارند
از همان کارت های بانکی استفاده کنند اما اکنون موضوع
سهمیهبندیمنتفیاستبههمیندلیلاتصالکارتسوخت
به کارت بانکی نیز منتفی است .در خور ذکر است ،آن دسته
افرادی که به هر دلیل تاکنون کارت سوخت ندارند ،باید به
پلیس  10+مراجعه کنند .پیش از این قرار بود از تاریخ 20
مرداد ماه ،بنزین از طریق کارت سوخت عرضه شود.

روزانه چقدر پول در بورس
جابه جا می شود؟
بعد از رونــق گرفتن معامالت بــورس از
حدود یک سال اخیر ،حجم پول ورودی
به این بــازار و ارزش معامالت روزانــه به
شدترشدکردهاست،بهگونهایکههم
اکنونروزانهتاهزارمیلیاردتومان،پولدر
بورس جابه جا می شود (طبق نمودار باال
این رقم گاهی به دو هزار میلیارد تومان
هم می رسد) .البته این رقم در مقایسه با
حجمحدودا 1000هزارمیلیاردتومانی
سپرده های بانکی ،خیلی ناچیز است؛
چیزیحدود 0.1درصد!

بازار خبر

افزایش بیش از  5برابری قیمت
روزنامه باطله
تسنیم-رئیساتحادیهفروشندگانگلوگیاه
تهرانازافزایشچندبرابریقیمتمتعلقاتگل
از جمله روبان ،کاغذ رنگی و روزنامه باطله خبر
داد .شاهرخی افزود :متاسفانه حتی روزنامه
باطله را که پیش از این هرکیلو  1500تومان
میخریدیمبه 7000تومانرسیدهاست.

مسکن از دالر جلو زد
ایسنا  -قیمت مسکن طی  ۲۷ماه گذشته
 ۲۰۵درصــد رشد داشته که  8درصــد باالتر
از قیمت روز دالر اســت .رسیدن میانگین
قیمت مسکن تهران به رقم بیسابقه متری
 13.3میلیون تومان در خرداد  ۱۳۹۸با افت
بیسابقهمعامالتدر 6سالاخیرهمراهشد.

