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 (15:45) قیمت در بازارهای موازی

 بیت کوین بورس دالر 18طال  سکه

142.860.000 

(34/0-%) 

13.127.000 

(44/0+%) 

318.000 

 

1.367.060 

(49/0-%) 

06/19232 

(42/0-%) 

 

 تسنیمگزاری خبر 

 رئیسه هیئت به شهرسازی و راه وزارت تفکیکطرح  :1شهرسازی و راه وزارت تفکیک با مسکن بازار ساماندهی 

 از تفکیکافزود  و هدانست مردم و دولت سود به را تفکیک سازانانبوه سراسری کانون رئیس .است شده ارسال مجلس

 خیلی هاماموریت شهرسازی و راه وزارت در که است این اصلی بحث: کرد تاکید وی .کندمی جلوگیری هاآسیب بسیاری

 مسکن حوزه در. داریم زیادی یهاآسیب هابخش این در کهاین ضمن. راه در چه و مسکن حوزه در چه است متعدد

 .است نبوده خوب بخش این در هاپیشرفت و باشیم مندبهره جامع طرح یک از ایمنتوانسته هاستسال

  ایسناخبرگزاری 

  و فردوس خوارزمی، جدید شهرهای: گفت شهرسازی و راه وزیر معاون :2تهران استان در جدید شهرهای ساخت 

 مهرگان کنند؛می طی را کشوری تقسیمات حوزه و استان ریزیبرنامه شورای در بررسی مراحل تهران استان در اعتمادیه

 .هستند دولت هیات تصویب منتظر هم فارس تابناک و غربی آذربایجان گلمان قزوین،

 اقتصادنیای د 

 از آن دارد که در  تیحکا یخال یهاخانه اتیوصول مال زانیاز م دیگزارش جد :3فقط بر هشت خانه «یخال» اتیمال

 یسرفصل وصول شده است؛ رقم نیاز ا اتیتومان مال اردیلیم 480و  اردیلیم 2ماه نخست امسال در تهران فقط حدود  ۵

ابزار  دهدینشان م یارقام به روشن نیا آپارتمان در شمال شهر تهران است.واحد  8اخذ شده از حداکثر  اتیکه معادل مال

بوده، چراکه  ییبه سراغ آن رفته فاقد کارآ یاز احتکار ملک یریبازار مسکن و جلوگ میکه دولت با هدف تنظ یاتیمال

 یمیبه ن کیبوده است اما با گذشت نزد یاتیسرفصل مال نیاز محل ا یتومان اردیلیم 2000دولت کسب درآمد  ینیبشیپ

دولت . ستیمنطقه متوسط شهر تهران ن کیدر  متراژانیواحد آپارتمان م کی متیمعادل ق یوصول شده حت نچهاز سال، آ

 یهاخانه اتیمال رینظ یفرع یهااتیخود را بر وصول مال یهاتیظرف نکهیا یبه جا یبا استفاده از تجربه موفق جهان تواندیم

 یازین گرید وصف نیکند. با ا افتیدر اتیمتمرکز کند، از همه مالکان متناسب با ارزش روز ملک به صورت ساالنه مال یخال

                                                           
1 https://b2n.ir/a02914  
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3 https://b2n.ir/d51049  
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 زانیان متناسب با ممالکو همه  ستین اتیمشمول مال یهاخانه ییشناسا یساله براچند یحت ایماهه پروسه چند یبه ط

 اتیمال یبرا یباالتر بیطور معمول ضرابه زین هایاو چندخانه هایاخانه دو ی. براپردازندیم اتیخود، مال یملک یهاییدارا

 است. یمالک انیدر برابر جر یکه خود سپر شودیساالنه منظور م

 4  شهرهای ملکی تحوالت از شده اعالم آمارهای ترینتازه اساس بر ذشته،گ سال پاییز :1400 مسکن بازار داغ شهرهای

 اهواز، مشهد، کرج، اصفهان، اردبیل، ارومیه، کرمانشاه، تبریز، شهرهای شامل کشور بزرگ شهر 10 در ملکی تورم کشور،

 سوم ماههسه در شهرها این در مسکن قیمت متوسط که معنا این به. بود پایتخت ملکی تورم برابر 3 /۵ معادل قم، و شیراز

 اول هایسال در که است حالی در این.کرد رشد تهران در مسکن قیمت میانگین از ترسریع برابر 3 /۵ معادل ،1400 سال

 شکاف همچنین .بود بیشتر شهرها این ملکی تورم از پایتخت مسکن قیمت رشد سرعت همواره مسکن، قیمت اخیر جهش

 شهر، 10 این در مسکن تورم. است رسیده اخیر سال ۵ در خود میزان بیشترین به کشور کل و شهر 10 این میان تورمی

 هایسال در دهدمی نشان همچنین برآوردها و آمارها. است بوده کشوری مسکن تورم برابر 1 /8 گذشته سال پاییز در

 این در مسکن قیمت رشد سرعت از بیش کشور در مسکن قیمت رشد سرعت همواره مسکن، قیمت اخیر جهش ابتدایی

 .است بوده بزرگ شهر 10
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