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خبر اقتصادی

مرغ و تخم مرغ گران شد
مهر- بررسی وضعیت 
قیمت کاالهای اساسی در 
هفته جاری حاکی از ثبات 
نســبی قیمت اکثر کاالها 
و رکود در بازار آنهاســت اما 

قیمت مرغ و تخم مــرغ در روزهای اخیر روند صعودی به 
خود گرفته و بر این مدار پیش می رود. بررســی وضعیت 
قیمت کاالهای اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات نسبی 
قیمت اکثر کاالها و رکود در بازار آنهاست اما قیمت مرغ و 
تخم مرغ که در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته 
همچنان بر این مدار پیش می رود. براین اساس قیمت مرغ 
نسبت به هفته گذشته بین ۳ تا ۷ هزار تومان و قیمت تخم 

مرغ نیز حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.
    

اعالم زمان واریز
معوقات جاماندگان یارانه

خبر آنالین- زمان واریز معوقات جاماندگان یارانه 
اعالم شد. ۷۰ هزار سرپرست خانواری که قبال درخواست 
بازبینی داشتند این ماه به جمع یارانه بگیران افزوده شدند. 
سیده طیبه حسینی، سخنگوی هدفمندی یارانه ها در 
خصوص جاماندگان یارانه اظهار کرد: سامانه رفاه وزارت 
رفاه کماکان پذیرای درخواســت بازبینی افراد است و 
افرادی که ماه گذشته درخواســت بازبینی آن ها ثبت 
شده و دهک یک تا ۹ شناخته شده باشند، این ماه همراه 
سایر افراد، یارانه خود را دریافت کردند. حسینی گفت: ۷۰ 
هزار سرپرست خانواری که پیش تر درخواست بازبینی 
داشتند این ماه به جمع یارانه بگیران افزوده شدند. اگر 
دهک یک تا ۳ باشند، رقم یارانه دریافتی آن ها ۴۰۰ هزار 
تومان به ازای هر فرد و اگر دهک ۴ تا ۹ باشند رقم ۳۰۰ 
هزار تومان به ازای هر عضو خانوار به حساب سرپرست 

خانوار واریز می شود.
    

پیامک های رجیستری وصل شد
ایســنا- وزارت صمت 
اعالم کرد کــه اختالالت 
چند روز اخیر در ارســال 
پیامک های رجیســتری 
حل شــده اســت. اخیرا 

گزارش هایی از اختالل گسترده در پیامک رجیستری 
موبایل منتشــر و علت آن اختالفات مالــی اپراتورها با 
دستگاه های دولتی عنوان شده بود. موضوعی که حمید 
محله ای- مدیــرکل دفتر خدمات فنی، مهندســی و 
نگهداری وزارت صمت، نیز آن را تایید کرده است. این 
مقام مسئول با اشاره به قانون تعیین تعرفه های خدمات 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته که برای خدمات 
سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم مقررات 
وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین 
۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات 
رجیستری تلفن همراه را مشخص می کرد؛ اما مسئوالن 
وقت وزارت ارتباطات با این استدالل که این هزینه را باید 
دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ 
دیده شد، اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد. بنابراین 
مشکل این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و 

نه مصوب های در کمیسیون در دسترس است.
    

خبر ویژه سخنگوی بانک مرکزی 
درباره تعداد وام های پرداختی

خبرآنالین- سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ابتدای 
سال تاکنون بیش از ۸۶۰ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و 
ودیعه مسکن پرداخت شده است. مصطفی قمری وفا در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی از پرداخت بیش 
از ۸۶۰ هزارفقره وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن 
از ابتدای سال جاری تا ۲۴ شهریور خبر داد. وی افزود: 
شبکه ی بانکی از ابتدای ســال تاکنون ۳۴۲ هزار فقره 
تسهیالت فرزندآوری به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان و 
۴۵۰ هزار فقره وام ازدواج به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان 
پرداخت کرده است. قمری وفا نوشت: بانک ها بیش از ۷۱ 
هزار فقره تسهیالت ودیعه مسکن به ارزش حدودی ۴ 

هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند.

 هنوز وعده های رنگین و سنگین 
دولت برای ساخت مســکن از یادها 
نرفته است که خبری تکان دهنده پیش 
روی صنعت ساخت و ساز قرار گرفت. 
لوکس سازان مسکن در حال مهاجرت 

از ایران هستند . 
 مقصد مهاجران کجاست؟ امارات، 

ترکیه و دیگر کشورهای اطراف. 
 لوکس ســازان البته اسمی رمزی 
است که به زودی سازندگان مسکن در 

ایران را نشانه می رود . 
 مهاجرت ســازندگان مسکن در 
حالی آغاز شده است که با توجه به شعار 
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در 
چهار سال، انتظار می رفت انبوه سازان 
و سازندگان مسکن یکی از مهمترین 
بخش های اقتصادی ایران در این دوره 
زمانی باشــد اما درست یک سال پس 
از شــروع به کار دولت سیزدهم موج 
مهاجرت به این گــروه مهم از فعاالن 

اقتصادی رسیده است . 
 پیش از این سید حمید حسینی، در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی« نسبت به 
مهاجرت اهل فن، و کسانی که حرفه ای 
بلدند هشدار داده و تاکید کرده بود که 
از استاد دانشگاه تا کابینت ساز و نجار 
و آرایشگر در حال مهاجرتند و به زودی 
ایران با کمبود نیــروی حرفه ای روبرو 

خواهد شد. 
در سال های گذشته همواره ایران 
با بحران فرار مغزها دست و پنجه نرم 
کرده و هر ســاله شاهد خروج بهترین 
فرزندان این مرز و بوم از کشــور بوده 

است . 
 حاال اما پــس از انتشــار اخباری 
در خصوص موج ســنگین مهاجرت 
کارشناســان حــوزه اینترنــت و ... 

آی تی، اقتصــاد ایران شــاهد خروج 
سرمایه گذاران و سازندگان حرفه ای 
مسکن اســت. رجوعی به اخبار نشان 
می دهد کشــورهای اطــراف برای 
ســرمایه گذاران ایرانــی و صاحبان 
مشــاغل و حــرف فرش قرمــز پهن 

کرده اند. 

چراسازندگانمسکنمیروند؟
رامیــن گــوران، دبیــر کانــون 
انبوه ســازان درباره چرایی مهاجرت 
سازندگان مســکن به خارج از ایران 
گفته است: پیش از این وقتی سازندگان 
مســکن، پروژه ای را بــه ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی می رساندند، پروژه 
بعدی را شــروع می کردند، اما در حال 
حاضر به دلیل نبود مشــتری، امکان 

تعریف طرح های جدید وجود ندارد.
وی تصریــح کرد: دو ســال پیش 
قیمت پیش فروش در مناطق متوسط 
و پایین شهر تهران، متری ۷ تا ۸ میلیون 
تومان بود. در حال حاضــر حدودا به 
۴۰ میلیون تومان رسیده است. از آن 
طرف توان خرید متقاضیان متناسب 
با قیمت ها رشد نکرده و بخش مسکن 

وارد رکود شده است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه 
بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس 
از شــمال تهران کوچ کرده اند گفت: 
برخی از فعاالن صنعت ساختمان به 

مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به 
ترکیه و کشورهای عربی رفته اند و در 

آنجا اقدام به ساخت و ساز می کنند.
گوران، ســرمایه گذاری در بخش 
مسکن در ایران را دارای موانعی دانست 
و افزود: تقریبا یک سال طول می کشد 
تا شــهرداری جواز بدهد. این خواب 
ســرمایه باعث لطمه به ســازندگان 
می شــود. در نهضت ملی مسکن نیز 
منافع اصلی به سازمان ها و ارگان ها مثل 
شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی 
و ... می رسد. به طور مثال سازمان ثبت 
برای ثبــت وام ۴۵۰ میلیون تومانی 
۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت 

می کند.
او تاکید کرد: محصولی که در بخش 
مسکن تولید می شود، بر اساس قیمت 
تمام شده است. ممکن است در مواقعی 
قیمت مصالح ســاختمانی کاهش یا 
افزایش پیدا کند. در ســال جاری یک 
سری افزایش های جدی در نهاده های 
ساختمانی و دســتمزدها داشتیم که 

قیمت تمام شده مسکن را باال برد.
وی افزود: در بخش بازار هم دالیلی 
می تواند به تورم بینجامد. یکی از این 
موضوعات، ریسک های غیراقتصادی 
اســت که هنوز هم بالتکلیف اســت. 
موضوع دیگر به نبود خریدار ناشــی از 

رشد قیمت ها برمی گردد.
این البته تنها بخشی از ماجراست. 
بسیاری از معامله گران می گویند در 
حالی که ترکیه بخشی از اقتصاد خود 
را بر مبنای مسکن توریستی پی ریزی 
کرده اســت، در ایران هر روز مالیات 
جدیدی برای دارندگان مسکن و ویال 
تدوین می شود ودر نتیجه افراد حاضرند 
سرمایه های خود را به جایی ببرند که در 

آن دریر چنین اتفاقاتی نباشند. 
 آنها معتقدند دریافــت مالیات از 

خانه های خالی، دریافــت مالیات از 
خانه های لوکس در کنار بررسی قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه که درآمدها از 
مسکن دوم به بعد را نیز هدف می گیرد، 
همگی سرمایه گذاری در این بخش را 
با مشکل روبرو خواهد کرد و در نتیجه 
سرمایه ها نصیب خارجی های می شود 
که با آغوش باز از آن استقبال می کنند. 

بخشمسکنرونقنمیگیرد
 در روزهــای برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری بســیاری برنامه 
دولت برای اقتصاد کشور را نجات بخش 
خوانده و با تاکید بر اینکه رونق بخش 
مسکن منجر به ایجاد شغل می شود، به 
استقبال از خانه سازی دولتی می رفتند. 
این در حالی است که اقتصاد ایران در 
این یک سال هنوز با ابهام بزرگی برای 
فعاالن واقعی روبروست و دولت نیز در 
این عرصه نتوانسته است به تعهدات و 

وعده های خود عمل کند. 
حاال مرکــز پژوهش های مجلس 
نیز در گزارشــی کارشناســی بر این 
موضوع صحه گذاشــته است. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی درباره 
بخش ساختمان با تقسیم این بخش به 

دو حوزه مسکونی و سایر ساختمان ها، 
آن را یکــی از مهم تریــن بخش های 
اقتصادی می داند چون بخش ساختمان 
و مسکن در انتهای زنجیره تولید بوده و 
بخش های زیادی از بخش ها و صنایع 
مولد شامل تولید نهاده های ساختمانی 

و نیز حمل و نقل را درگیر می کند.
الزم به توضیح اســت که در ایران 
مهمترین بخش از درآمــد خانوارها 

صرف تامین مسکن می شود.
مرکز پژوهش های مجلس در این 
گزارش با اشاره به تفاوت های عجیب 
آماری بانک مرکزی و مرکــز آمار در 
خصوص رشد اقتصادی بخش مسکن 
و ســاختمان می افزاید: از نظر بانک 

مرکــزی ســرمایه گذاری در بخش 
ساختمان رشد منفی ۶.۹ درصدی و 
از نظر مرکز آمار مثبت ۳.۹ درصدی در 

سال ۱۴۰۰ داشته است.
در این گزارش تاکید شــده است: 
بررسی تعداد پروانه های ساختمانی 
صادره واحدهای مســکونی مناطق 
شهری کشور حاکی است که در تمام 
فصول سال ۱۴۰۰ رشد این شاخص 
)تعــداد پروانه هــای ســاختمانی 
صادره( منفی بوده و لذا رشــد منفی 
ســرمایهگذاری در بخش مســکن و 

ساختمان مشهود است.
آنگونــه کــه کارشناســان مرکز 
پژوهش های مجلس اعالم کرده اند، 
بر اساس شــواهد موجود، رشد بخش 
ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی 

۳.۴ درصد برآورد می شود.
به این ترتیب پیش بینی رشد قیمت 
مسکن به واسطه رشد بهای ارز و پیشی 
گرفتن تقاضــا از عرضــه دور از ذهن 
نیست، اتفاقی که البته با کوچ فعاالن 
مسکن به تراژدی بزرگی در این حوزه 
ختم خواهد شــد چراکه بازگشت به 
وضعیت عادی در کنار نبود متخصصان 

بسیار دشوار خواهد بود. 

پسازمتخصصانآیتیونخبگان؛

موج مهاجرت به سازندگان مسکن رسید
ایمانربیعی

کارشناسانمرکز
پژوهشهایمجلسبر

اساسشواهدموجود،رشد
بخشساختماندرسال
را۱۴۰۱حدودمنفی۳.۴
درصدبرآوردکردهاند

هنوزوعدههایرنگینو
سنگیندولتبرایساخت
مسکنازیادهانرفتهاست

کهخبریتکاندهنده
پیشرویصنعتساختو
سازقرارگرفت.سازندگان
مسکندرحالمهاجرتاز

ایرانهستند

)) آگهی تحدید حدود اختصاصي ((
نظر به اینکه تحدید حدودملک زیر بعمل نیامده ، آگهی تحدید حدود اختصاصی آن 

بدین شرح منتشر می گردد :
قریه بی باالن سنگ ۱۵۲ اصلی بخش ۲۹ گیالن

پالک ثبتی شــماره ۹۶۹ فرعی بصورت ششــدانگ یکبابخانه ومحوطه به مساحت 
587/33 مترمربع ملکی آقــای مجتبی طباطبائیان نیم آوردی فرزند حبیب اهلل از 
مورد نسق اقای هاشم عابدی که عملیات تحدیدی حدود از ساعت ۹ صبح روز چهار 

شنبه مورخ 1401/07/27 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.
لــذا مراتب جهت اطالع به مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی آن آگهی می گردد . 
چنانچه کسانی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملک فوق الذکر اعتراضی داشته 
باشــند می توانند اعتراض خــود را از تاریخ تحدید حدود به مدت ســی روز به 
این اداره تســلیم نموده و رســید دریافت دارند . در ضمن طبق ماده 8۶ آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت امالک اعتراض باید کتبی و مستقیما" به اداره ثبت محل 
تســلیم نموده و معترض باید ظرف مدت ســی روز از تاریخ تســلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت 
پــس از انقضای مهلت مقرر در آگهی متقاضی ثبت با نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره 
ثبت تســلیم نماید اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض ، عمیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار : روز دوشنبه مورخ 1401/0۶/28

على نصرتی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

معاون ســازمان امــور مالیاتی با اشــاره بــه تفکیک 
حســاب های تجــاری و غیرتجــاری، گفت: بــا تفکیک 
حساب های تجاری و غیر، بساط حساب های اجاره ای جمع 
می شــود و از این پس الگوریتم های بانک مرکزی کارکرد 
تمام حساب ها را مورد ارزیابی قرار می دهد و حساب افرادی 
از جمله منشی ها و فرزند منشی ها، اقوام و آشنایان پزشکان 
که خودشان فعالیت اقتصادی ندارند اما حساب خود را در 
اختیار پزشکی می گذارند، مورد رصد قرار گرفته و به عنوان 

حساب تجاری تشخیص داده خواهد شد.
ســعید توتونچی در گفت وگو با ایلنا درباره میزان فرار 
مالیاتی اصناف به ویژه پزشکان اظهار داشت: واقعیت این 

است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص کشور متوجه 
بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، 
کشاورزی و سایر بخش ها سهم اصناف باال است اما در حال 
حاضر  مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشــکان 

وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار 
مالیاتی اصناف، گفت: دو اقدام مهم انجام شده، اول اینکه  
براساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بانک 
مرکزی نسبت به تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری اقدام 
کرده و اقدام دیگر هم ساماندهی دستگاه های پوز بوده است.
وی با بیان اینکه  حســاب های تجاری و غیرتجاری دو 

تفاوت ویژه دارند و حساب های غیرتجاری هم حجم گردش 
مالی پایین و تعداد پرداخــت و تراکنش های پایینی دارد، 
افزود: البته قانون استثنائاتی را هم قائل شده  است، احتمال 
دارد در یک ماه از سال حجم گردش مالی حساب غیرتجاری 
از سقف تعیین شــده عبور کند، برای این مواقع این امکان 
دیده شده که فرد توضیحات خود را به نظام بانکی و سازمان 
امور مالیاتی ارایه دهد و در صورت قانع بودن توضیحات فرد، 
حساب وی همچنان شخصی و غیرتجاری تلقی می شود و 

مشمول مالیات نخواهد شــد. معاون سازمان امور مالیاتی 
ادامه داد: همچنین اقدام دیگر انجام شده برای جلوگیری 
از فرار مالیاتی، ســاماندهی دســتگاه های پوز بوده  است 
که براین اساس  تمام دســتگاه های پوز باید به یک پرونده 
مالیاتی متصل شده باشند و از مهرماه هم هیچ دستگاه پوز 
فعالی در کشور نخواهیم داشت مگر اینکه به پرونده مالیاتی 

وصل شده باشد.
توتونچی درباره میزان فرار مالیات اصناف در سال های 
اخیر اظهار داشــت: در قانون بودجه ردیفی با عنوان ردیف 
مشــاغل آمده  که همان مالیات اصناف است. در سال های 
گذشته اعداد این ردیف هم به لحاظ ارقام مصوب شده و هم 
عملکرد، پایین و غیرواقعی بود و نسبت به ظرفیتی که در 
صنف اقتصادی کشور وجود دارد و حجم مبادالت حدود ۴ 
میلیون نفر در صنف فعال گروه های مختلف، مالیات ۷ تا ۱۰ 
هزار میلیارد تومان واقعا ناچیز است از این رو نسبت به تغییر 

ارقام مالیاتی اصناف اقدام شد.

معاونسازمانامورمالیاتی:

بساط حساب های اجاره ای جمع می شود

خبر

تقاضا برای اجاره سوییت و خانه های دانشجویی در بازار 
مسکن تهران به شدت افزایش یافت.

به گزارش قرن نو، در ۲ سال گذشــته میزان استقبال از 
خانه های دانشجویی و اجاره سوئیت ها کاهش یافته بود اما از 
ابتدای شهریور ماه شاهد افزایش چشمگیر تقاضا برای اجاره 
این خانه ها و سوئیت ها هستیم. بررسی ها نشان می دهد که 
به دلیل وضعیت شــکننده کنترل بیماری کرونا و شرایط 
نامناسب برخی از خوابگاه های دانشــجویی سبب شده تا 
بسیاری از خانواده ها ترجیح دهند برای فرزندانشان خانه های 

دانشجویی اجاره کنند. 
جهش شــدید میزان ودیعه و اجاره ماهانه ،سبب شده 
اســت تقاضا برای زندگی با هم خانه در دانشگاه ها به شدت 
افزایش یابد تا به این طریق با نقسیم هزینه ها امکان زندگی 

دانشجویی فراهم گردد. 

هزینهرهنواجارهخانههایاشتراکی
وهمخانهشدن

برای نمونه در محله طرشــت برای یک واحد ۶۵ متری 
تقاضای هم خانه شدن یک خانم آگهی شده که میزان ودیعه 
۵۰ میلیونی و اجاره ماهانه ۳ میلیون تومانی تقاضا شده است. 
در شهرک اکباتان نیز یک واحد ۶۸ متری با قیمت ۱۰۰ 

میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۶.۵ میلیون تومان به صورت 
اشتراکی با یک خانم ۳۴ ساله آگهی شده است.

در دروازه دولت نیز یک واحد ۸۳ متری را برای هم خانه 
شدن ۲ نفر آگهی کرده اند که هر کدام باید ۱۵ میلیون تومان 
ودیعه و ماهانه ۲ میلیون تومان اجــاره پرداخت کنند و در 

مجموع در این واحد ۴ نفر سکونت خواهند داشت .
در محدوده میدان پاســتور هم ۳ اتاق مبله و مجزا از یک 
خانه ویالیی به دانشجویان خانم اجاره داده می شود که مبلغ 
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بابت ودیعه در نظر گرفته شده 
واجاره ماهانه نیز برابر با همین مبلغ است و اگر بخواهید روزانه 
در این ساختمان اجاره کنید هزینه ای برابر با ۱۸۰ هزار تومان 
دارد که به عبارت دیگر می شود ماهی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان؛ مزیت اصلی این ســاختمان نزدیکی آن به دانشگاه 
تهران است.  در صادقیه نیز یک واحد  ۴۰متری زیرهمکف 
با ودیعه ۵ میلیونی و اجاره ۱.۵ میلیون تومانی به یک خانم 

موجه برای هم خانه شدن آگهی شده است.  
در گیشــا یک اتاق ۱۸ متری از یک واحد مسکونی برای 
هم خانه شدن به آقایان اجاره داده می شود که ودیعه ساالنه 
آن ۳۰ میلیون و اجاره ماهانه ۴ میلیونــی تومانی برای آن 

درخواست شده است. 
در محدوده میدان انقالب نیز واحد ۴۵ متری وجود دارد 
که برای هم خانه شــدن ودیعه ۶۰ میلیونی و اجاره ماهانه ۳ 
میلیون تومانی در نظر گرفته شــده و در این آپارتمان که در 
نزدیکی دانشگاه تهران واقع شده ۳ نفر زندگی خواهند کرد. 

از جمله شرایط در نظر گرفته شده برای اکثر کسانی که 
دنبال هم خانه می گردند، موجه بودن، غیرسیگاری بودن، 
عدم استفاده از قلیان، نداشــتن رفت و آمد؛ برگزار نکردن 
میهمانی و مراسم های پر ســر و صدا، توجه شدید به نظافت 

و پاکیزگی، نداشتن حیوانات خانگی و ... اعالم شده است. 
 

ویژگیاصلیخانههایاشتراکی
سمیرا رجبی سال سوم دانشگاه است و در دو سال گذشته 
به صورت غیرحضوری در کالس ها شرکت می کرده اما امسال 
ناچار به حضور در تهران شده و نتوانسته خوابگاه بگیرد. او ۱۰ 
روزی اســت که دنبال خانه می گردد و هنوز نتوانسته مورد 

مناسب با شرایط خویش را بیابد. 
وی به قرن نو می گوید: هم خانه شده بسیار سخت است 
وبا طرف مقابل باید نقاط اشتراک فراوانی داشته باشید زیرا 

هرگونه اختالف نظر شرایط سکونت را برای طرفین سخت 
می کند.  وی می افزاید: چند خانه را بازدید کرده ام اما متاسفانه 
هم خانه ها یا دانشجو نبوده اند و یا سن زیادی داشته اند که به 
حتم نمی توانند شرایط دانشــجویی بنده را درک کنند.  او 
عنوان می کند: امنیت خانه، تردد و دسترسی آسان به دانشگاه 
که نخواهم هزینه رفت و آمد زیادی پرداخت کنم نیز بسیار 
مهم اســت؛ امیدوارم هرچه زودتر بتوانم خانه خوبی اجاره 
کنم وگرنه همچنان باید در مراکز اقامتی شبانه روزی بمانم 

که بسیار سخت و پرهزینه است. 

یافتنخانهبرایمردان
کمیآسانتراست

صــدرا عنایتی دانشــجوی 
دیگری است که با ۲ پسر هم  سن 

و سال خود هم خانه شده است. 
وی ادامــه می دهــد:  یافتن 
خانه برای مردان کمی آســان تر 
اســت زیرا  حساســیت خانواده 
دانشجویان دختر در مورد ما کمتر 
اســت و راحت تر می توانیم خود 
را با شــرایط وفق دهیم. پسران 
دانشــجو معموال بــا دورهمی و 
برگــزاری مهمانــی مشــکلی 
ندارند مگــر اینکه صاحبخانه در 
ســاختمان حضور داشته و مانع 

این کار شود.

گزارشمیدانیازقیمتخانههایدانشجویی

 تقاضای جدید بازار مسکن را تکان داد

گزارش


