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اوکراین: 

به دنبال دریافت 
 غرامت حداکثری 

از ایران هستیم

آمریکا دامنه تحریم  
 فلزات ایران را 

گسترش داد

ایران در ونزوئال یک 
فروشگاه افتتاح کرد

روز جهانی محیط بان یادآور معضالت پایان ناپذیر 
و حل نشده حافظان محیط زیست است؛

خالهای قانونی، 
کمبود نیرو، نبود 

امکانات و...

به چند دلیل، این یکی از مهم ترین دیدارهای 
فصل است

همه چیز اینجاست!
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 راهبرد ترامپ برای تعویق انتخابات 
 2020 به رغم مخالفت هم حزبی هایش؛

 اعتبارزدایی از 
رأی گيری غيرحضوری 

کتاب 8

 مروری بر پرونده  آثار محمود دولت آبادی 
 به بهانه زادروزش

نویسنده خستگی ناپذیر 
»اطناب و اقليم«
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کارشناسان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

بورس مسکن 
زمینه ساز افزایش 

قیمت هاست

چرتکه 3

مســتاجران این روزها در صدر اخبار رســانه های ایران هستند. 
مستاجرانی که سهام عدالت شان را برای اجاره عقب افتاده، فروخته اند. 
مستاجرانی که به حاشیه شهر رانده شده و یا مجبور به مهاجرت شده اند 
و مستاجرانی که اثاثیه شان کنار خیابان قطار شده است. آنها قربانی بازار 
ناکارآمد مسکن در ایران هســتند و نزدیک 20 سال گذشته جمعیت  
شان دو برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 75 
حدود 15 درصد ایرانی ها مســتاجر بوده اند که این نسبت در اخرین 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ســال 95 به 30 درصد رسیده 
است. گرچه آمار غیررســمی این نســبت را بزرگتر می داند و به نظر 
می رسد با سقوط ارزش ریال در دو تا سه سال گذشته تعداد زیادتری 
از خانواده های ایرانی به جمعیت مستاجران پیوسته اند.  این اتفاق در 
شــرایطی رخ می دهد که قیمت مسکن در سه ســال گذشته به طور 
میانگین 254 درصد رشد داشته است و بر اساس آخرین گزارش بانک 
مرکزی در تیر 99 میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران به حدود 

21 میلیون تومان رسیده است. 
حاال دولت که گرفتار بحران تحریم و کرونا اســت، تالش کرده تا با 
وام رهن خانه مانع  از زمین گیری بیش از پیش مستاجرها شود. کابینه 
حسن روحانی، همچنین یکی یکی از طرح های مختلفی برای مهار بازار 
مسکن پرده برداری می کنند. از مسکن ملی که در دقیقه نود عمر دولت 
دوازدهم جایگزین مسکن مهر شد تا دریافت مالیات از خانه های خالی 

و راه اندازی بورس مسکن...

مستمری های مزدبگیران تامین کننده یک سوم از هزینه های خانوار هم نیستند

سقوط آزاد جمعیت ۴۰ میلیون نفری به زیر خط فقر مطلق
دسترنج 4
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مقام معظم رهبری:

عزاداری محرم براساس ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شود


