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خبر اقتصادی

اعالم مشوق های بانک مرکزی
برای حساب های تجاری 

طبق مشوق های بانک 
مرکزی، سقف انتقال وجه 
روزانــه بــرای دارندگان 
حســاب های تجاری به 
صورت غیرحضــوری از 

100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس اعالم بانک مرکزی،  این میزان برای برداشت 
و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به ۳ میلیارد 
تومان رسید. صاحبان حســاب های تجاری در نقل و 
انتقاالت حضوری خود نیز تا آستانه مبلغی یک میلیارد 

تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند.
این بانک در راســتای شــفافیت در نظام بانکی بر 
اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب های تجاری 
از شخصی بانک ها را موظف کرده است برای صاحبان 
حساب های تجاری، مشوق  هایی در نظر بگیرند. اعطای 
دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های 
دســته چک های قبلی و نیز بازگشت ســه پنجم )۶0 
واحد درصد( از برگه های آخرین دسته چک متصل به 
حســاب تجاری از جمله این خدمات است. همچنین 
اعمال تخفیــف در کارمزد خدمات بانکــی حداکثر تا 
»۴0 درصــد« در رابطه با ســرفصل های »صدور انواع 
ضمانتنامــه«، »حواله ها« و »وصول بــروات« در کنار 
افزایش ســقف روزانه برداشــت غیرحضوری از کلیه 
حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال 
نیز از جمله مشوق های پیش بینی شده است. افزایش 
سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های 
تجاری مشتری، حداکثر تا ۳0 میلیارد ریال،  در اولویت 
قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان 
یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تســهیالت خرد و 
عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب 
سپرده اشــخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب 
تجاری در کنار عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و 
انتقاالت حضوری تا آستانه مبلغ یک میلیارد تومان از 

دیگر مشوق های اعالمی خواهد بود. 

    
رشد اقتصادی بهار اعالم شد

طبق اعــالم مرکز آمار 
ایران، رشــد اقتصادی در 
بهار ســال جــاری با نفت 
۳.۸ درصد و بدون نفت ۴.۳ 

درصد بوده است.
بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز 
آمار ایران، محصول ناخالص داخلی)GDP( به قیمت 
ثابت سال 1۳٩0 در سه ماهه اول ســال 1۴01 به رقم 
1۸۸٧ هزار میلیارد ریال بــا نفت و 1۶1۴ هزار میلیارد 
ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم 
مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت 1۸1۸ هزار میلیارد 
ریال و بدون نفت 15۴۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشان 
از رشد ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۳ 
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار 

سال 1۴01 دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار 1۴01 
رشته فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی 0.۸، گروه 
صنایع و معادن ۴.٢ و گروه خدمات ۳.٩ درصد نسبت به 

فصل بهار سال 1۴00، رشد داشته است.
    

نفت از صعود بازماند
ایســنا- قیمــت نفت 
در معامــالت پرنوســان 
سه شنبه تحت تاثیر نگرانی 
ســرمایه گذاران نسبت به 
تقاضای کمتر چین برای 

سوخت و افزایش بیشــتر نرخ های بهره آمریکا و اروپا، 
کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۳۴ سنت 
معادل 0.۴ درصد کاهش یافت و به ٩۳ دالر و ۶۶ سنت در 
هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ٢0 سنت معادل 0.٢ درصد کاهش، به ۸٧ دالر و 
5۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد اوایل معامالت 
بیش از یک کاهش یافته و روند افزایشی خود در سه روز 

معامله گذشته را متوقف کردند.
هر دو شــاخص قیمت نفت در دو سوی آتالنتیک، 
امسال تحت تاثیر ابهامات ناشی از جنگ میان روسیه 
و اوکراین، بیش از 15 درصد رشد کرده اند. هزینه های 
انرژی به مــوازات کاهش عرضه گاز روســیه به اروپا و 
تحریمهای غربی وضع شده علیه مسکو بر سر جنگ در 

اوکراین، افزایش پیدا کرده اند.

 گرانی شــدید اجاره مســکن در 
پایتخت سبب شده است بازار خوابگاه ها 
و اقامتگاه ها داغ تر از قبل شود و اقبال به 
اجاره تخت به جای اجاره خانه در میان 

قشری از مردم افزایش یابد. 
بررســی ها در بازار مســکن نشان 
می دهــد اجــاره آپارتمان هــای 
کوچک متراژ نیــز برای بســیاری از 
خانواده هــا، کارمنــدان و کارگران و 
کســانی که بناچار از ســایر استان ها 
و شهرســتان ها به تهــران مهاجرت 

کرده اند،  بسیار سخت شده است. 
معموال ودیعه کوچک متراژها بین 
٢00 تا ۴00 میلیون تومان در مناطق 
مرکزی و حتی جنوبی شــهر است و 
مستاجران ناچارند حداقل ۴ تا ۸ میلیون 
تومان بابت اجاره ماهانه بپردازند که این 
مبالغ از عهده حداقل بگیران خارج است 
و بناچار ترجیح می دهند در خوابگاه  ها، 

تختی بابت استراحت اجاره کنند. 
این روزها دیگر خوابگاه ها مختص 
دانشــجویان نیســت بلکه بخشی از 
کسانی که قادر به تهیه مسکن نیستند 
نیز مشــتری خوابگاه ها و پانسیون ها 

شده اند. 
علیرضا الماسی از مردان جوان ساکن 
یکی از این اقامتگاه ها و پانسیون ها به 
»توسعه ایرانی« بیان می کند: درآمد 
کارمندان بســیار محدود است و توان 

اجاره آپارتمان و سوئیت را ندارند. 
وی می افزایــد: این شــرایط برای 
دانشجویان متفاوت است زیرا برخی از 
آنها توسط خانواده حمایت می شوند و 
برایشان ماهانه مبلغی واریز می شود و 
به همین دلیل دغدغه ای برای تامین 
مبلغ اجاره ندارند اما ما کارمندان باید 
صرفه جویی کنیم تــا بتوانیم مبلغی 
را عالوه بر اجاره شــبانه و یــا ماهانه، 
هزینه های خــورد و خــوراک، تردد 
و پوشــاک؛ پس انداز کــرده و یا برای 

خانواده های خود ارسال کنیم. 

هزینه اقامت 
در پانسیون های مردانه

ظرفیــت هرکــدام از اتاق هــای 
خوابگاه ها متفاوت اســت و با پرداخت 
هزینه بیشتر می توانید اتاق با ظرفیت دو 
تخت اجاره کنید و اگر بودجه محدودی 
در اختیار دارید، ناچارید تن به اقامت در 

اتاق هایی با شش تخت خواب بدهید. 
برای نمونه یک خوابگاه و اقامتگاه 
پسران در پونک، بلوار سیمون بولیوار 
در زیربنای ۳00 متری، اتاق های ٢ تا ۶ 

تخته خود را با حداقل قیمت شبی ٢00 
هزار تومان اجاره می دهد؛ هر تخت در 
این پانسیون یک کمد و جاکفشی مجزا 
دارد و هر اتاق مجهز بــه یک یخچال 
است و کسانی می توانند در این مکان 
اقامت کنند که موجه و غیرســیگاری 
بوده و وسیله نقلیه هم نداشته باشند 
زیرا امکانات شامل پارکینگ نمی شود. 
در خیابان رودکی نیز یک پانسیون 
آقایان وجود دارد که فقط مردان کارمند، 
دانشجو، شاغل، موجه و غیرسیگاری 
می توانند در آن اقامــت کنند. هزینه 
اقامت در این خوابگاه برای اتاق ۸ تخته 
برابر با یک میلیون و ٢00 هزار تومان و 
برای اتاق ۴ تخته نیز یک میلیون و ۶00 
هزار تومان است و اگر بخواهید به صورت 
محدود در این پانسیون اقامت کنید باید 

هر شب ٩0 هزار تومان بپردازید. 
در محدوده ایستگاه متروی مدافعان 
سالمت هم یک خوابگاه تازه تاسیس 
قرار دارد که هر شب اقامت در یک تخت 
آن با پرداخت هزینــه ۶0 هزار تومان 

ممکن است. 
در طرشــت هــم دانشــجویان و 
کارمندان می توانند در یک خوابگاه با 
اتاق هــای ٢، ۳، ۴ و ۶ تخته و با حداقل 
هزینه 100 هزار تومان بابت هر شب، 

اقامت کنند. 
در خیابان هاشــمی یک خوابگاه 

آقایان با ۳ واحد مجزا اقــدام به اجاره 
تخت های خــود کرده و بابــت اتاق ٢ 
تخته، شــبی ٩0 هزار تومــان، اتاق ۴ 
تخته، شبی ۸0 هزار تومان و برای اتاق  
۸ تخته و بیشتر شبی ٧0 هزار تومان 
دریافت می کند. در این اقامتگاه ساعت 
٢۳:۳0 شب خاموشــی زده می شود و 
ساکنان حق تردد تا صبح را ندارند. یکی 
از ویژگی  های این پانســیون دارا بودن 
پارکینگ موتورسیکلت است که مزیت 
بزرگی برای دانشــجویان و کارمندان 

محسوب می شود. 
در محدوده خیابــان جیحون نیز 
خوابگاه و اقامتگاهی وجود دارد که اتاق 
یک تخته آن با سرویس مشترک ماهانه 
۳.5 میلیون تومــان، اتاق یک تخته با 
سرویس داخل اتاق ماهانه ۴.5 میلیون 
تومان، اتاق دوتخته با سرویس مشترک 
ماهانه ٢.5 میلیون تومــان و اتاق دو 
تخته با سرویس داخل اتاق ماهانه ۸.٢ 

میلیون تومان اجاره داده می شود. 
در میــدان انقالب هــم خوابگاه و 
اقامتــگاه ویژه مردان وجــود دارد هر 
شــب اقامت در آن حداقل ٢00 هزار 
تومان هزینه دارد و افراد سیگاری و یا 
دارای موتورســیکلت را بــرای اقامت 

نمی پذیرند. 
در بهجت آبــاد نیــز پانســیون 
15متری وجود دارد که هر ماه اقامت 

در آن با هزینــه ٩٢0 میلیون تومانی 
امکان پذیر اســت و اگر زیر ۴0 ســال 
هستید می توانید در سهروردی شمالی 
با هزینه شــبی 1٢0 هــزار تومان در 

اتاق های دارای ۶ تخت اقامت کنید. 
در یکــی از پانســیون ها می توان 
اتاق های ٢ تا 10 تخته را شبی ٩0 هزار 
تومان اجاره کرد. این اقامتگاه افراد مسن 
و دارای خال کوبی و غیرموجه را پذیرش 

نمی کند. 

شرایط و هزینه اقامت
 در پانسیون های دخترانه 

ماجرا بــرای خوابگاه های دختران 
اندکی متفاوت اســت و آنها معموال به 
دنبال اقامتگا ه هایی می گردند که عالوه 
بر امنیت دارای مسیر تردد به اصطالح 
سر راست باشند زیرا بسیاری از زنان و 
دخترانی که در این اماکن اقامت دارند، 
تنها هستند و پس از اتمام کار ترجیح 
می دهند به سرعت به پانسیون برسند. 

با توجه بــه موارد اشــاره شــده 
خوابگاه هــای دختــران، معموال در 
محدوده هایی واقع شــده اند که وجود 
ایستگاه های اتوبوس، مترو و تردد امن و 

آسان در اولویت است.
در یکی از این اقامتگاه ها اتاق های 
یک تا ۸ تخته وجود دارد که بابت اتاق 
تک تخته شبی 1٩0 هزار تومان و بابت 

هر مهمان 150 هــزار تومان دریافت 
می شود.  وجود لوازم نو و امکانات رفاهی 
در مراکز اقامتی از دیگر آیتم های مورد 
عالقه زنان و دختران محسوب می شود، 
بنابراین مسئوالن چنین اقامتگاه هایی 
با تجهیــز اتاق ها با لوازم نــو و لوکس، 
سعی می کنند مشتریان خود را برای 

اقامت های بلند مدت ترغیب کنند. 
البته اگر به صــورت ماهانه اتاق ها 
و یا تخت ها را اجــاره کنید به حتم در 
هزینه های خود صرفه جویی عظیمی 
کرده ایــد، در یکی از پانســیون های 
دخترانه پایتخت، اتاق های ۶ تخته با 
٢.۳ میلیون اجاره و ٢.۳ میلیون ودیعه، 
اتاق های ۴ تخته با ٢.۸ میلیون اجاره و 
٢.۸ میلیون ودیعه، اتاق های دوتخته با 
۳.5 میلیون اجاره و ۳.5 میلیون ودیعه 
و اتاق مهمان مجزا هــر نفر ٢00 هزار 
تومان، اجاره داده می شــود. سرویس 
بهداشــتی و حمام در هر طبقه برای 

ساکنان به صورت مشترک است.  
هزینــه اقامــت در خوابگاهی در 
خیابان شــریعتی محدوده میرداماد 
نیز ماهانه 5 میلیون تومان تعیین شده 
و برای هر شب اقامت مبلغ ٢00 هزار 

تومان در نظر گرفته شده است. 
ســحر محمدی یکــی از دختران 
جوانی که از استان گلستان برای اقامت 
به تهران آمــده به »توســعه ایرانی« 

می گوید: تا ٢ سال قبل خانه 50 متری 
در خیابان دامپزشکی رهن کرده بودم 
اما از اوایل ســال 1۴00 که قیمت ها 
افزایش یافت نتوانســتم مبلغ ودیعه 
٢00 میلیونــی و اجــاره ۳.5 میلیون 
تومانی را تامین کنم و ناچار شــدم به 
صورت مشترک با برخی از دانشجویان 
و کارمندان خانه اجاره کنم که البته آنجا 
هم یک سال سکونت کردم اما تقریبا از 
اواســط بهار 1۴01 صاحبخانه میزان 
رهن و اجاره را افزایــش داد و چاره ای 
جز اقامت در پانسیون برایم باقی نماند. 

وی تصریح می کنــد: از خرداد ماه 
در پانســیونی در محدوده پارک الله و 
بلوار کشاورز با هزینه ماهانه ٢.5 میلیون 
تومانی اقامت دارم و به دلیل نزدیکی به 
محل کارم، هر ماه ۳.5 میلیون تومان 
برایــم باقی می ماند که بخشــی از آن 

صرف خورد و خوراک می شود. 

مصائب درس خواندن 
در پانسیون ها 

فرشــته بخشــی، دختــر جوانی 
است که برای ادامه تحصیل از کرمان 
به تهــران آمده و همچنین مشــغول 
کار پاره وقت اســت. او دربــاره تجربه 
در اقامتگاه و پانســیون دانشجویی و 
کارمندی می گویــد: در اقامتگاه ها به 
دلیل وجود چندین تخت در هر اتاق؛ 
فضای خصوصی وجود ندارد و تقریبا 
همه ساکنان وسایل خود را به صورت 

مشترک استفاده می کنند. 
وی می افزایــد: درس خواندن در 
چنین شــرایطی واقعا سخت است و 
تقریبا ساکنان رعایت احوال دیگران 
را نمی کننــد. البته هزینــه اقامت در 
پانسیون از اجاره و رهن خانه به مراتب 
کمتر اســت، اما مشکالت خاص خود 

را دارد. 

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از وضعیت خوابگاه ها و پانسیون ها به  تبع گرانی مسکن؛

اجاره تخت به جای اجاره خانه
مهرنوش   حیدری

گرانی شدید اجاره مسکن 
در پایتخت سبب شده است 
بازار خوابگاه ها و اقامتگاه ها 

داغ تر از قبل شود و اقبال 
به اجاره تخت به جای اجاره 

خانه در میان قشری از مردم 
افزایش یابد. این روزها 

دیگر خوابگاه ها مختص 
دانشجویان نیست بلکه 
بخشی از کسانی که قادر 
به تهیه مسکن نیستند 
نیز مشتری خوابگاه ها و 

پانسیون ها شده اند

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی اینجانب مهدی غریب گون فرزند داود بشماره ملی 1450764193 در 
مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی اجرایی عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
اسالمی اردبیل با شماره سریال 66814 مورخه 1398/2/28 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اردبیل به نشانی میدان بسیج مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ارسال نمایند.
اردبیل

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: فراتر از این دولت اعتقاد 
دارم مسیر حرکت ما خالف قانون اساسی و آرمان های انقالب 
است و در نتیجه این سیاست ها اکثریت مردم مصداق مستضعف 

شده اند.
محمد خوش چهره در گفتگو بــا خبرآنالین در توضیح این 

مطلب افزود: در قانون اساسی ما گروه هدف، محروم و مستضعف 
تعریف شده است. محروم و مستضعف با فقیر فرق دارد. مستضعف 
یعنی به ضعف کشیده شده. یعنی این گروه توانایی دارد اما نظام 
تصمیم گیری این گروه را به ضعف کشیده است. به عنوان مثال 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی، فرصت برای همه نبود و بسیاری 

از فرصت را به خارجی می دادند.
وی اضافه کرد: همین حاال اگر جوانی فرصت ورزش را از دست 
بدهد دچار استضعاف ورزشی شده و اگر کسی نتواند در کالس 
کنکور شرکت کند و در رشــته ی خوبی قبول بشود، بی تردید 
دچار استضعاف اموزشی شده است. در عین حال استاد دانشگاه 

که نتواند خود را به روز کند و تامین کند، دچار استضعاف است.
خوش چهره در توضیح این مطلب افزود: من حقوق اســتاد 
تمامی دارم اما باز کار می کنم، در عین حال سطح رفاه مان هم 
پایین آمده اســت. پس ما مصداق مستضعف و محروم هستیم 
بازنشسته ای که سی سال با شــرافت کار کرده اما االن خجالت 

زن و بچه را  می کشد، مصداق محروم و مستضعف است. چرا این 
اتفاق افتاده؟ عرضه نامناسب، فضای نامناسب و سیاستگذاری 

نامناسب زمینه را برای بروز این اتفاق فراهم کرده است.
او تاکید کرد: ما از بعد از جنگ، طبقه ی محروم و مستضعف 
را کنار گذاشتیم و دولت سازندگی با واژه های وارداتی از صندوق 
بین المللی پول و همچنین بانک جهانی در صدد توضیح شرایط 
برآمد. مثال می گفتند قشر آسیب پذیر؛ اما معلوم نشد منظور از 
قشر آسیب پذیر چیست؟ در غرب این مفاهیم روشن است. به 
طور کلی این واژه به چهار- پنج درصد افرادی که در پروسه تولید 

دچار آسیب می شوند، این واژه اطالق می شود. 
به گفته در برنامه اول و دوم می گفتند قشــر آسیب پذیر و 
بعد از آن نیز جمعیت را بر مبنــای درآمد طبقه بندی کردند.
بهترین جامعه، جامعه ای است که گروه فقیر یک تا دو درصد 
و گروه ثروتمند هم در همین حد باشد.به طور کلی کل فقرا و 
ثرتمندان باید حدود هفت درصد جامعه باشند و بقیه باید در 

محدوده ی میانی قرار گیرند. نماینده اسبق مجلس گفت: شما 
می گویید عدالت باید باشد اما اول الزم است یک تعریف دقیق 
از عدالت داشته باشید. بر مبنای تعریف عدالت، می بینید این 
سیاست ها حتی باعث استضعاف شغلی گروه نخبگان شده و 
مهاجرت به شدت افزایش یافته اســت. پس نیروهای نخبه و 
برجسته نیز مصداق مستضعفان علمی شدند. مردم امروز دائم 
می پرسند ما دهک چندم هستیم. می دانید چرا؟ چون حس 
می کنند به سمت فقر حرکت می کنند و نمی توانند رفاه قبلی 

را داشته باشند.
وی تاکید کرد: پس همان طور که گفتم برخی جریان های 
افراطی دوست دارند جامعه طبقاتی شود. مثال مدل امریکا تا یک 
سری به شدت در درآمدهای روزانه و معیشت گرفتار شوند. امام 
می گفت پیشگامان در پیچ و خم زندگی گم نشوند. االن نه تنها 
این پیشگامان گم شدند بلکه واماندگان هم گم شده اند و توی سر 

خودشان می زنند که بچه ام را چکار کنم.
او افزود: خودم شاهدم بخشی از طبقه ی متوسط تنها به خاطر 
گرانی مسکن ریزش کرده اند. فقط یک چهارم جمعیت ایران 
شیر می خورند. این ها جدی است. نباید نادیده گرفته شود. در 
کل الگوی رشد و توسعه ی ما دچار اشکال است و باید این مسائل 

را حل کرد.

خوش چهره:

 امروز اکثریت مردم ایران مصداق مستضعف هستند

گفت وگو

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: شرایطی که در آئین نامه واردات خودرو لحاظ شده زمینه 
را برای شکل گیری انحصار در این حوزه فراهم کرده و راه را برای 

ورود مافیای صنعت خودرو به واردات باز می کند.
علی موسوی در گفت وگو با ایسنا، درباره آیین نامه نوشته 
شده برای واردات خودرو، بیان کرد: متاسفانه به آئین نامه ای 
که برای قانون مصوب مجلس در بحث واردات خودرو نوشته 

شده است، انتقاداتی وارد است. اول اینکه شرط و شروطی که 
برای واردات خودرو لحاظ شــده می تواند منجر به ایجاد مافیا 
در این حوزه شود و امتیازاتی که به برخی از شرکت ها نسبت به 
سایر شرکت ها داده می شود می تواند زمینه شکل گیری مافیای 
واردات خودرو را ایجاد کرده و همان مافیایی که امروز در صنعت 
خودروســازی وجود دارد از طریق همین شرایط می تواند به 

واردات خودرو وارد شود.

آیین نامه واردات خودرو نمی تواند قیمت ها را تعدیل کند
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شــورای اسالمی، با 
تاکید بر اینکه این شرایط سخت گیرانه می تواند مشکل افرین 
باشد،  تصریح کرد: قیمت تعیین شــده برای واردات خودرو 
شــامل واردات خودروهای الکچری خواهد شد در حالی که 
هدف ما این بود که با واردات خودروهای با کیفیت و با قیمت 
متعادل خارجی بتوان قیمت خودرو در داخل را تعدیل کرد. 

با قیمت تعیین شده برای واردات خودرو قیمت های داخلی 
تعدیل نخواهد شد.

موسوی در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر  واردات ٧0 هزار 
خــودرو در خوش بینانه ترین حالت 
نمی تواند تغییری در بازار ایجاد کند 
چراکه نیاز بازار بیش از این رقم است. 
از ســوی دیگر بر اســاس موارد دیده 
شــده در این آئین نامه، خودروسازان 
خیلی منتفع خواهند شــد. بنده در 
فرصت مناسب مافیایی که قصد ورود 
به حوزه واردات خودرو را دارند افشــا 

خواهم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مافیایی که قصد ورود به واردات خودرو را دارند، افشا می کنم

خبر


