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نشست بندري و دريايي ايران و آلمان 
خانللم آنه ياکوبز اشللايت هوف 
مديللر دپارتمان صنايللع دريايي 
وزارت اقتصللاد و انللرژي آلمان به 
همللراه ۲۰ نفللر از مديران ارشللد 
شللرکت هاي بخللش خصوصي 
مرتبللط بللا تجهيللزات و امکانات 
بنللدري و دريايي آلمان، نشسللت 

مشللترکي را با جليل اسللامي معاون امور بندري و مناطق ويژه 
سازمان بنادر و دريانوردي برگزار کرد. در اين نشست تخصصي، 
توضيحاتي در خصوص نحوه مشللارکت و همکاري دو کشللور در 
زمينه ارائه خدمات مشللاوره و فروش تجهيزات بندري و دريايي 
ارائلله شللد.همچنين مقرر شللد هيأت آلماني بلله منظور بازديد از 
توانمندي هاي عملياتي و طرح هاي توسعه اي بندر شهيدرجايي، 

از بنادر استان هرمزگان ديدن کند.

نيمي از مشهد ي ها در سکونتگاه هاي غيررسمي 
مديرکل راه و شهرسللازي خراسللان رضوي گفت: حدود نيمي از 
اهالي مشللهد يعني يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعيت کلي 
دو ميليون و ۷۶۶ هزار و ۲۵۸ نفري اين شللهر درسللکونتگاه هاي 
غيررسمي حاشلليه هاي مشللهد سکونت دارند.  محمدرضا اخوان 
عبداللهيان، مديرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي عنوان کرد: 
مطالعات شناسللايي سکونتگاه هاي غيررسمي در مشهد، سبزوار، 
تربت حيدريه و نيشابور انجام شده است. اخوان عبداللهيان افزود: 
در مشهد ۶۶ محله هدف حاشيه نشيني داريم که در هشت پهنه 
دروي، جاده قوچان، سلليدي، سلليس آباد، التيمور، شهرک شهيد 

رجايي، خواجه ربيع و گلشهر متمرکز هستند. 

پايان پنجمين
 نمايشگاه بين المللي حمل  و نقل ريلي

پنجمين نمايشگاه بين 
المللللي حمللل و نقللل 
ريلي، صنايع، تجهيزات 
و خدمات وابسللته که به 
مللدت 4 روز در مرکللز 

دايمي نمايشللگاه هاي بين المللي برپا بود عصر روز پنجشللنبه بکار 
خود پايان داد. اين نمايشگاه به عنوان دومين نمايشگاه بزرگ حمل 
ونقل ريلي جهان روزهاي ۲۵ تا ۲۸ ارديبشهت ماه در تهران برگزار 
شد و 1۶۰ شرکت داخلي و 13۰ شرکت خارجي از 1۶ کشور جهان در 
اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاي خود را عرضه کردند. در پنجمين 
نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي، صنايع و تجهيزات و خدمات 
وابسته 13۰ شرکت از کشورهاي سوئد، سوئيس، بلژيک، فرانسه، 
هند، اوکراين، نيوزيلند، ترکيه، ايتاليا، لتوني، اسپانيا، روسيه، جمهوري 
چک، چين، آلمان و صربستان شرکت کردند و مقامات راه آهن هاي 
ايتاليا، چين، اسپانيا، فرانسه و لتوني نيز در اين نمايشگاه حضور داشتند 
و در مجموع ۲4 ميزگرد تخصصي و کارگاه اموزشي توسط اساتيد 

ايراني و خارجي در اين نمايشگاه برگزار شد.

معمار مشهور سقزي درگذشت 
استاد عبداهلل شريف پور مشهور به "عه به کاو سور" معمار مشهور 
سللقز و کردسللتان در سن 11۵ سالگي دارفاني را وداع گفت. وي 
از اسللاتيد خاق و توانمند و معمار آجرتراش بوده و آثار معماري 
بسيار زيبا و کم نظيري در شهرهاي سقز، اصفهان، تهران، تبريز، 
مراغه، سنندج و روستاهاي اطراف از خود به يادگار گذاشته است. 
ساختمان قديمي شهرداري سقز، کانال سرپوشيده چم ولي خان 
سللقز، بازسازي کاروانسللراي تاريخي تاجوانچي سقز، دبيرستان 
سلليدقطب بانه، پل قديمي سللرا، پاسللاژ فيض نژاد، درست کردن 
کتيبه ويژه در يکي از مدارس تهران، هنرستان بيدهندي، مسجد 
حضرت عمر سقز در سال 13۶1، چند مسجد و منزل در تبريز و 

اصفهان و... از جمله آثار ماندگار استاد شريف پور است.

کمک بالعوض به زلزله زدگان خراسان شمالي 
به گزارش مهر مديرکل بازسازي بنياد مسکن انقاب اسامي از 
آغللاز اعطللاي کمک باعوض ۵ ميليون توماني از حسللاب 1۰۰ 
امام )ره( به زلزله زدگان خراسللان شللمالي خبر داد.  مجيد جودي 
در مورد اجرايي شللدن اين برنامه، گفت: پرداخت تسللهيات بايد 
مصوبه دولت و از خزانه دولتي به مردم پرداخت شود که زمان بر 
است. اما به منظور امدادرساني به اسيب ديدگان براي افراد واجد 
شللرايط دريافت تسللهيات از طريق منابعي که در اختيار بنياد 
مسللکن اسللت به افراد اعطا مي شود. جودي تصريح کرد: کمک 
باعوض ۵ ميليون توماني به آسيب ديدگان از محل حساب 1۰۰ 
امام )ره( پرداخت مي شللود تا تسللهياتي که بعدها دولت مي دهد 

جايگزين منابع بنياد شود

حذف هزينه تعمير خطوط ريلي با "اسلب تراک" 
عضو هيئت مديره شرکت مجري "اسلب تراک گفت: براي اجراي 
پروژه هاي ريلي اسلب تراک)زيرسازي پيش ساخته ( در مقايسه 
با "تراورس" و "باالسللت" هزينه تعمير و نگهداري ندارد و قطار 
مي تواند با سرعت باالي ۲۰۰ کيلومتر در خطوط اجرا شده به شيوه 
اسلب تراک سير کند.  سيدحسن موسوي نژاد در حاشيه پنجمين 
نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي و صنايع وابسته با يادآوري 
رونمايي از روش نوين سخت خطوط ريلي و مترو در کشور، اظهار 
کرد: اسلب تراک زيرسازي پيش ساخته براي اجراي پروژه هاي 
ريلي است که بافاصله قطار مي تواند از روي آن عبور کند، اين در 
حالي است که در روش کنوني ساخت راه آهن )باالست( حداقل 
يکماه پس سللاخت خطوط مي توان از آنها اسللتفاده کرد. وي از 
سرعت و دقت باال به عنوان مزيت هاي اسلب تراک نام برد و با 
بيان اينکه هزينه اجرايي اين روش در مقايسلله با روش کنوني 
1۵ تا ۲۰درصد بيشللتر اسللت، افزود: مزيت بسيار ارزشمند اسلب 
تراک، هزينه تعمير و نگهداري آن است و تقريبا نيازي به تعمير 
ندارد، اما خطوط ريلي اجرا شده با روش "تراورس" و "باالست" 

هر ۲ تا ۵ سال نيازمند تعميرات اساسي است. 

دانش مهندسي کشور در حال رشد است 
معاون امور مسللکن و سللاختمان وزارت راه و شهرسللازي اظهار 
داشت: در بازديدهايي که از خراسان شمالي صورت گرفته است 
به بعضي از زيرسللاخت ها آسلليب وارد شللده بود و پل ها و راه ها در 
جاهايي ريزش داشللتند که اداره کل راه و شهرسللازي مسلليرها را 
باز کرد و حرکت به سمت بازسازي اين مسيرها شروع شده است. 
وي گفت: در بازديد از مسکن روستايي نيز 4۰۰۰ واحد شناسايي 
شللده اند کلله نيمي نيللاز به احداث مجدد و نيمي نيللاز به مرمت و 
بازسللازي دارنللد تا هرچه زودتر جريللان زندگي به اينها باز گردد. 
مظاهريان افزود: خسللارتهايي که در محدوده شللهري وارد شده 
قابل کنترل است و اين نشان دهنده اين است که دانش مهندسي 
در کشللور ما در حال رشللد است ولي هنوز به ايده آل ها نرسيده ايم 
اما جامعه مهندسللي درمسللير درستي در حالت حرکت است. وي 
در مورد مسللکن مهر گلسللتان شللهر نيز گفت: در اين سايت نيز 
آسيب ها قابل رويت بود و حدود بيش از 1۰۰۰ واحد بر اثر زلزله 
آسيب ديده است ولي خوشبختانه اين آسيب ها سازه اي نبوده اند 

که ساختمان را در خطر قرار بدهند.

پيشخوان

راه ومسکن

دريافت تسهيات مسکن از محل اوراق به دليل حذف بخش 
مهمي از سرمايه متقاضي خريد مسکن، به انصراف خانوارها از 

خريد مسکن و درنتيجه تشديد رکود بازار مي انجامد. 
در حال حاضر کساني که مي خواهند وام خريد، ساخت يا جعاله 
مسکن از بانک مسکن دريافت کنند، با رسته متنوعي از انواع 
وام ها روبه رو هستند که سبد تسهياتي خوبي را به مشتريان 
اين بانک ارائه مي دهد؛ اما تقريبا همه اين وام ها نياز به سپرده 
گللذاري دارنللد. از آنجايللي که در طي سللال هاي اخير مردم به 
دليل رکود شديد اقتصادي، امکان پس انداز پول در مدت زمان 
طوالني و حتي يک ساله را ندارند و همچنين به دليل تورم غير 
قابل پيشللي بيني که سللبب مي شود ارزش پول سپرده گذاري 
شللده در بانک ها در طول يک سللال افت کند، تعداد کساني که 
حاضرند با استفاده از سازوکار پس انداز به اضافه تسهيات خانه 
دار شوند، کم است؛ چراکه ريسک آن را باال مي دانند. بنابراين 
جذاب ترين تسللهياتي که متقاضيان خريد خانه به سللراغ آن 
مي روند، تسللهيات از محل سللپرده ممتاز بانک مسکن است 
که هم امکان سللپرده گذاري براي متقاضي و سللپس دريافت 
تسللهيات از محل سللپرده خود را فراهم مي کند و هم امکان 
اسللتفاده از امتياز سللاير سپرده گذاران. خريد امتياز ساير سپرده 
گذاران از محل خريد »اوراق حق تقدم تسللهيات مسللکن« 
)تسلله( انجام مي شللود که معامات آن را فرابورس هدايت و 
نظارت مي کند. اما براي کساني که با مکانيزم فرابورس و بازار 
سللرمايه آشللنايي ندارند، شللعب بانک مسکن اين کار را انجام 
مي دهد. قيمت اوراق تسلله را سيسللتم حاکم بر بازارهاي آزاد و 
شفافي چون بازار سرمايه بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي کند 
همچنين از زماني که شرکت فرابورس به عنوان عامل فروش 
و سازمان بورس و اوراق بهادار، شوراي پول و اعتبار و شوراي 
عالي بورس به عنوان سه نهاد نظارتي و باالدستي در بخش هاي 
بانک و بازار سللرمايه، مقرراتي براي خريد و فروش اين اوراق 
وضع کرده اند، امکان ورود به سللفته بازي و داللي براي خريد 
و فروش اوراق از بين رفته اسللت. بنابراين نرخ هاي موجود در 
خصوص اوراق تسللهيات، کاما بر پايه عرضه و تقاضاسللت. 
با اين حال مهمترين دغدغه کسللاني که مي خواهند با اسللتفاده 
از وام از محل اوراق تسه خانه دار شوند، نرخ باالي اين اوراق 

است؛ آنچه محل اشکال است، اين است که آيا روش ديگري 
براي دريافت تسللهيات يا خريد امتياز ديگران با هزينه کمتر 
وجود دارد يا خير؟ چرا بانک مسکن و نهادهاي باالدستي روش 
ديگري که ارزان تر از سازوکار معامله اوراق تسهيات مسکن 

باشد را بررسي و عملياتي نمي کنند؟
در حال حاضر اگر ميانگين قيمت خريد و فروش هر برگه اوراق 
تسلله حاوي ۵۰۰ هزار تومان تسللهيات را در بازار سرمايه ۷۰ 
هزار تومان در نظر بگيريم، متقاضي خريد مسللکن بايد براي 
دريافت تسللهيات ۶۰ ميليون توماني مسللکن و 1۰ ميليون 
تومانللي جعاللله، 14۰ برگه خريداري کند که حدودا 1۰ ميليون 
تومان از کل سرمايه وي معادل کل وام جعاله را شامل مي شود 
بلله ايللن معنا که فرد بايد براي وامي کلله عما دريافت نکرده، 

اقساط بپردازد.
متقاضيانبهدليلنرخباالياوراقانصرافميدهند ���

حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس 

و عضو کميسلليون برنامه و بودجه يکي از نمايندگاني اسللت 
کلله همللواره در نطق هللا و مصاحبه هاي خود بللر اين موضوع 

تأکيد دارد.
اين عضو کميسلليون برنامه و بودجه مجلس با اشللاره به رکود 
حاکم بر بازار مسکن، مي گويد: بسياري از کساني که متقاضي 
خريد مسللکن هسللتند، وقتي با اين حسللاب و کتاب مواجهه 
مي شللوند که مي بايسللت بخش مهمي از سللرمايه خود را بابت 
خريد اوراق تسهيات مصرف کنند، عما از دريافت اين وام و 
خريد مسکن منصرف مي شوند. همين موضوع خود به تشديد 

رکود بازار مسکن دامن زده است.
وي دربللاره اسللتفاده از مکانيزم سللپرده گللذاري براي دريافت 
وام مسللکن که در تسللهيات صندوق يکم لحاظ شللده، گفت: 
بسللياري از خانواده ها پولي که پس انداز کرده اند، نزد صاحب 
خانه به عنوان وديعه مسکن نهاده اند که در شهرهاي بزرگ و 
کانشللهرها، رقم قابل ماحظه اي اسللت از سوي ديگر پولي 

که بانک مسللکن براي تشللکيل حساب صندوق يکم و اعطاي 
تسهيات از آن محل مطالبه مي کند، براي متقاضي فردي، 4۰ 
و زوجين، ۸۰ ميليون تومان است که معموال خانواده ها امکان 
تهيه اين مبالغ در کنار وديعه مسکن را ندارند؛ درنتيجه استقبال 

از حساب صندوق يکم نيز چندان باال نبوده است.
بيشترسرمايهافرادصرفخريداوراقميشود ���

سيدمسلم ثابتي کارشناس امور بانکي و مسکن نيز با تأييد اين 
موضوع که بخش مهمي از سرمايه افراد بابت خريد اوراق تسه 
مصرف مي شود گفت: کساني که وام ۶۰ ميليون توماني از محل 
اوراق دريافت مي کنند، بايد ماهانه يک ميليون تومان اقساط اين 
تسللهيات را پرداخت کنند؛ از سللوي ديگر اگر ميانگين قيمت 
هر برگه اوراق تسهيات در بازار سرمايه را ۸۰ هزار تومان در 
نظللر بگيريللم، متقاضللي بايد ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بابت 
خريد اوراق بدهد و درنتيجه عما با وامي به ارزش ۵۰ ميليون 
و 4۰۰ هزار تومان روبه رو اسللت. يعني بابت مبلغ وام کمتري 

بايد اقساط بدهد!
امکانحذفاوراقازچرخهتسهيالتمسکن ���

بللا ايللن وجللود تا به حللال هيچ يکي از مديران بانک مسللکن 
پاسللخ مناسللبي به اين پرسللش نداده اند. آنها با اين توجيه که 
يا فرد بايد سللپرده گذاري کند يا امتياز فرد ديگري که سللپرده 
نللزد ايللن بانک داشللته و بلله ازاي اين مدت زماني که پولش در 
بانک بوده، اوراق گرفته اسللت را بخرد، همواره تأکيد دارند که 
روش خريد و فروش امتياز تسللهيات مسللکن از محل اوراق 
 بهتريللن حالت ممکن براي انتقال امتياز تسللهيات مسللکن

 است.
 آنها با اين توجيه که منابع بانک مسکن محدود بوده و توانايي 
پاسخ دهي به همه تقضاهاي دريافت تسهيات را ندارد، اعام 
مي کنند که متقاضيان مي توانند از طريق خريد اوراق تسهيات، 
از امتيللاز ديگللران بهره مند شللوند، بنابراين پولي که متقاضي 
مي دهللد، بلله جيللب بانک نمي رود؛ بلکه در اختيار کسللي قرار 
مي گيرد که امتياز اين تسللهيات را با اسللتفاده از سپرده گذاري 
در مدت زمان طوالني به دست آورده است؛ همچنين نرخ اوراق 
را بانک تعيين نمي کند؛ بلکه اين عرضه و تقاضاسللت که نرخ 

اوراق را معين مي کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد؛

تشديد رکود مسکن به دلیل نرخ باالي اوراق تسه

 تعامل وزارت راه با میراث فرهنگي افتتاح واحدهاي باقي مانده مسکن مهربازديد وزير راه  از کمربندي جنوب تهران  
وزيللر راه و شهرسللازي از کمربنللدي 
اسامشللهر- بهارسللتان- رباط کريم 
واقللع در جنللوب تهللران بازديد و کرد و 
گفللت: اجراي اين کمربندي به صورت 
بزرگراهللي و بلله طللول 3۰ کيلومتر از 

اهميت ويژه اي برخوردار است.عباس آخوندي اظهار داشت: با 
توجه به ميزان تراکم و جمعيت از جنوب شللرق تا جنوب غرب 
استان تهران ، در نظر داريم براي ايجاد اين ارتباط سيستم حمل 
و نقل حومه اي از طريق حم و نقل ريلي ايجاد کنيم.وي با بيان 
اينکه در کنار حمل و نقل ريلي حومه اي دسترسللي جاده اي نيز 
بايللد مدنظللر قرار گيرد گفت: احللداث اين کمربندي با توجه به 
تردد روزانه ۲۰ هزار خودرو حدفاصل 3 شهرسللتان بهارسللتان، 

رباط کريم و اسامشهر رقم فوق العاده اي محسوب مي شود. 

قائم مقام وزير راه و شهرسازي از افتتاح 
1۲4هللزار واحللد باقي مانده مسللکن 
مهر "با تاش مضاعف دسللتگاه هاي 
 ذي ربللط" تللا پايللان امسللال خبللر 

داد. 
بلله گزارش تسللنيم، احمللد اصغري مهرآبادي اظهللار کرد: از 
مجمللوع واحدهاي مسللکن مهر، سللاخت يک ميليون و ۹4۲ 
هللزار واحللد به اتمام رسلليده و يک ميليللون و ۸33 هزار واحد 

افتتاح شده است.
وي بللا بيللان اين کلله 1۲4 هللزار واحد باقي مانده که امسللال با 
تاش مضاعف دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط افتتاح و تحويل 
مي شود، افزود: نيمه اول خرداد 3۰۰۰ واحد مسکن مهر پرديس 

افتتاح مي شود.

معللاون وزير راه و شهرسللازي گفت: 
تعامل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دسللتي و گردشللگري و وزارت راه و 
شهرسللازي در دولت يازدهم افزايش 
چشللمگيري داشته است. محمد سعيد 

ايزدي با اشاره به رويکرد تخريبي وزارت راه و شهرسازي دولت 
قبل نسللبت به آثار تاريخي، افزود: در آن زمان اين وزارتخانه 
با حوزه ميراث فرهنگي تقابل داشللت و از ورود در زمينه هاي 

مرتبط پرهيز مي کرد.
 وي ادامه داد اما دولت يازدهم کاما متفاوت عمل کرده و نه 
تنها سللهمي براي خود قائل شللد، بلکه با همکاري و حمايت از 
اين جريان توانستيم مستقيما ورود پيدا کنيم که اميدواريم در 

دولت دوازدهم اين رويکرد ادامه يابد. 

مديرعامل بن ريل گفت:  در حال حاضر 1۲۸ دسللتگاه 
واگن در ناوگان بن ريل موجود است و در راستاي توسعه 
بنياد بايد 1۰۰ دستگاه واگن مسافري ديگر به ناوگان 

خود بيفزاييم که اولويت ما توليد داخل است.
 به گزارش فارس، عليرضا شيخ طاهريان در پنجمين 
نمايشگاه بين المللي حمل ونقل ريلي در جمع خبرنگاران 
اظهارداشت:در مديريت جديد و با تاش هاي رياست 
بنياد مسللتضعفان و مجموعه راه آهن شللرقي بنياد از 
يک سال پيش برند بن ريل براي راه آهن شرقي بنياد 
تأسلليس و ثبت قانوني شللد. وي افزود: راه آهن شرقي 
بنياد به عنوان يکي از زيرمجموعه بنياد مسللتضعفان 
حللدود ۲ دهه اسللت که در صنعللت ريلي حضور دارد. 
مديرعامل بن ريل با بيان اينکه متوسط عمر ناوگان اين 
شرکت مسافري ريلي متر از 11 سال است، گفت: در 
حال حاضر 1۲۸ دستگاه واگن داريم و بايد بيش از 1۰۰ 

دستگاه واگن ديگر نيز به ناوگان خود بيفزاييم.

شيخ طاهريان از انعقاد قرارداد با شرکت دولتي راه آهن 
آلمللان براي ارتقللاي کيفيت ناوگان بن ريل خبر داد و 
گفت: اين قرارداد تا ۵۰ درصد هم پيشرفت دارد و هر 
دو طللرف رضايت دارند ضمللن آنکه امروز تفاهم نامه 
ديگري با شللرکت دولتي راه آهن آلمان در بحث هاي 
فني، مالي، مطالعات زيرساخت و مشاوره در حوزه هاي 

مختلف ريلي داريم.

۱۰۰دستگاهواگنجديدخريداريميشود
 علي عابدزاده رئيس سللازمان هواپيمايي کشللوري در 
مراسللم ورود 4 فروند هواپيماي ATR ايران گفت:جا 
دارد به مردمي که در سللال هاي اخير فرودگاه داشتند، 
ولي پرواز نداشللتند تبريک بگويم چرا که بسللياري از 
فرودگاه هاي کشللور به دليل نداشللتن ناوگان مناسب 

متاسفانه از پرواز بي بهره بودند.
او به سللخنان اخير نيکزاد وزير سللابق راه که گفته بود 
ما هم 114 فروند هواپيما خريديم اما جشللن نگرفتيم 
و عکس يادگاري نينداختيم نيز واکنش نشللان داد و 
گفت:يک رسللم و رسللومات خاصي در صنعت هوايي 
وجللود دارد. بللراي مثال وقتللي خلباني براي اولين بار 
پرواز مي کند، روي او يک سطل آب مي ريزند. همواره 
در هملله جللاي دنيا يللک هواپيمايي که براي اولين بار 
پروازش را انجام مي دهد، براي تبليغات گسترده مراسم 

ويژه اي گرفته مي شود.
رئيس سللازمان هواپيمايي کشوري، ابراز داشت: البته 

کمتر اتفاق مي افتد که هواپيماي دسللت دومي بيايد و 
براي آن مراسمي گرفته شود. اگر آقاي نيکزاد عکسي 
نيانداخته، کار درستي بوده، چون هواپيما نو نبوده است؛ 
خوشحالي ما از آمدن هواپيما نيست، خوشحالي ما از 
اين بابت است که گشايش هايي در حوزه اقتصاد اتفاق 
افتاده و ما براي اين که حق خود را از دنيا بگيريم، بايد 

هواپيماي جديد بياوريم.

برایگرفتنحقايرانبايدهواپيمايجديدبياوريم

مدیرکل راه و شهرسازي استان تهران:

عضو هيات نمایندگان اتاق بازرگاني تهران توصيه کرد؛

تعداد واحدهاي خالي تهران تا ۲ ماه آینده مشخص مي شود 
بللا بيللان اينکلله تا ۲ مللاه آينده مرکز آمار تحليللل و عدد دقيق 
واحدهاي خالي از سکنه را اعام مي کند، گفت: ميزان خانه هاي 
خالي از سللکنه در تهران 31۰ هزار واحد مسللکوني اسللت.  نادر 
محمدزاده در پاسللخ به اين سللئوال که ميزان دقيق واحدهاي 
مسکوني خالي از سکنه در تهران چقدر است گفت: مرکز آمار 
عددهايللي را در خصللوص واحدهللاي خالي سللکنه ارائه کرده 
اسللت و چندي پيش در جلسلله اي که با مسللئوالن مرکز آمار به 
تفکيک شللهر و منطقه و اين که واحدهاي خالي از سللکنه چه 

فاکتورهايي دارد داشتيم. 
وي افللزود: همانطللور که مي دانيد واحدهاي خالي از سللکنه با 
واحدهايي که خانه دوم محسللوب مي شللود در طول سال شايد 
کمتر از شللش ماه از آن اسللتفاده شللود پس اين واحد مسکوني 

واحد خالي از سکنه محسوب نمي شود.
محمدزاده ادامه داد: تحليل و عدد دقيق اين که چه تعداد واحد 
مسکوني خالي از سکنه داريم و چه تعداد از واحدهاي مسکوني 
خانه دوم محسوب مي شوند تا دو ماه آينده از سوي مرکز آمار ارائه 

خواهد شد.  وي با اشاره به اينکه عدد کلي براي واحدهاي خالي 
از سکنه از سوي مرکز آمار اعام شده است، گفت: استخراج و 
تحليل دقيق خانه هاي خالي از سکنه و خانه هاي دوم در منطقه 
و شللهرها تا حدودي زمان خواهد برد اما عدد 4۰۰ هزار واحد 
مسکوني براي استان تهران تا حدودي درست است. 31۰ هزار 
مسکن خالي در تهران مديرکل راه و شهرسازي استان تهران 
ادامه داد: براي شللهر تهران بايد اذعان شللود که ۸۰ درصد اين 
4۰۰ هزار واحد مسکوني خالي از سکنه مربوط به شهر تهران 
اسللت.  محمدزاده گفت: عمده اين واحدهاي خالي از سللکنه 
مربوط به مناطق شمال تهران است و غالبًا مجتمع هاي بزرگ 
واحدهاي خالي از سکنه دارند. مديرکل راه و شهرسازي استان 
تهران ادامه داد: تعريف خانه هاي خالي از سللکنه نيز اين گونه 
است که واحدهاي مسکوني نيمه کاره شامل اين آمار نمي شود 
و واحدهايي که از نازک کاري رد شللده اند و آماده بهره برداري 

هستند واحدهاي خالي از سکنه ناميده مي شوند. 
وي افزود: در جلسلله اي که با مسللئوالن مرکز آمار داشللتيم 

درخواسللت کرديللم کلله تحليل آنها را از واحدهاي مسللکوني 
خالي از سکنه اخذ کنيم و مفهوم اينکه آيا در اين آمارهاي ارائه 
شده خانه هاي دوم و يا نيمه کاره نيز احتساب شده است يا خير 
پس به هر حال توضيحات آنها نشان داد که خانه دومي ها جدا 
شده است اما هنوز تحليل دقيق نمي توانند ارائه کنند. به گفته 
وي، اين موضوع نياز به بررسللي بيشللتري دارد و نشللان مي داد 
که خانه هاي نيمه کاره از اين آمار خارج شده است و خانه هاي 

تقريبا آماده بهره برداري در اين آمار جاي گرفته اند. 
محمدزاده در پاسخ به اين سوال که آيا اگر بررسي هاي نهايي 
انجام شللود احتمال دارد عدد 4۰۰ هزار واحد مسللکوني خالي 
از سللکنه کم و يا زياد شللود، گفت: نتيجه مهم اين بررسللي اين 
خواهللد بللود کلله تجزيه و تحليل درسللت باشللد و عدد چندان 
مهم نخواهد بود چرا که مهم اين است که وضعيت و جزئيات 
مشللخص و نتيجه گيري درسللت باشد. وي ادامه داد: تجزيه و 
تحليل اينگونه خواهد بود که وقتي اعام مي شللود 4۰۰ هزار 
واحد مسکوني خالي از سکنه در استان تهران داريم،  مي دانيم 

اين واحدها عمدتًا در چه مناطقي هسللتند و در چه شللرايطي 
قرار دارند و چه تعداد خانه دومي محسللوب مي شللود؛ پس جمع 
واحدهاي مسکوني مهم نيست بلکه بازه نتيجه گيري اين عدد 

مهم تر از خود عدد 4۰۰ هزار واحد مسکوني است. 
محمدزاده خاطرنشللان کرد: در اين تجزيه و تحليل مشللخص 
خواهد شللد که چه تعداد از اين واحدها در بافت فرسللوده و چه 
تعداد در مجتمع هاي بزرگ هسللتند. به گفته وي، در برخي از 
مناطق تهران وا حدهاي مسکوني ۸ طبقه داريم که 1۰۰ درصد 
خالي هستند و اتفاقًا لوکس هم نيستند و فرسوده خالي هستند 
امللا بلله هر حال عمدتًا اين واحدهاي خالي از سللکنه مربوط به 

واحدهاي لوکس و در نيمه شمال تهران است. 

گردش مالي  برای رونق در  بازار مسکن 

عضللو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت:»در صنعت 
سللاختمان ميللل به سللاخت کمتر شللده ،به هميللن دليل بايد 

روش هايللي ايجاد کنيم که براي مسللکن هاي موجود گردش 
ايجاد شللود.«  محمد رضا زهره وندي، عضو هيات نمايندگان 
اتللاق بازرگانللي تهللران در گفللت و گو بللا خبرآناين،با طرح 
پيشنهادي براي از بين رفتن رکود مسکن اظهارداشت:»مشکل 
مسللکن،چند وجهي اسللت؛يک وجه آن توليد ساختمان و توليد 
مصالح است و بخش ديگر به سطح درآمدي مردم و توانايي در 
خريد مرتبط است.« وي با اشاره به تصميم دولت براي افزايش 
وام هاي مسکن و مدت زمان بازپرداخت آن،عنوان کرد:» مقدار 
وام در کان شهرها با شهرهاي کوچک بايد تفاوتي داشته باشد، 
با وام هاي ۸۰ الي 1۰۰ ميليون که وجود دارد اکثرا شهرستان ها 
و شهرها مي توانند در بازار حرکتي داشته باشند اما در کان شهر 

بللا ايللن وام نمي تللوان کاري کرد و بايد تجديد نظر براي کان 
شللهرهايي مانند تهران، مشللهد، اصفهان و غيره شود.« زهره 
وندي با بيان اينکه رونق در مسللکن مسللتقيم از ميزان درآمد 
مردم تاثير مي پذيرد،يادآورشد:» اگر در زمينه اشتغال زايي موفق 

باشيم در زمينه مسکن نيز موفق خواهيم بود. «
وي عنوان کرد:»هرچند در زمينه مصالح سللاختماني و فوالد 
رشللد خوبي داشللتيم، ولي رشللدي نبوده که در مسکن تاثيري 
بگذارد. در سال ۹۵ در صنعت ساختمان، 3۶ الي 3۷ هزار دستگاه 
آسانسللور داشللتيم و همچنان باالي ۹۰ درصد ساختمان هاي 
جديد کشللور آسانسللور نياز دارند.«  زهره وندي با بيان اينکه 
يکي از داليل رکود در صنعت ساختمان کاهش ميل به ساخت 

است،خاطرنشللان کرد:» بايد روش هايي ايجاد کنيم که براي 
مسللکن هاي موجود گردش ايجاد شللود. درواقع شللرايط بازار 
مسکن به گونه ايست که فنر آن فشرده شده و حتي به قيمت 
تورمي هم ممکن است اين آزادشدن فنر ايجاد کند،بايد در اين 

بخش گردش ايجاد شود.«
وي خاطر نشللان کرد:»اگر در بازار مسللکن گردش ايجاد شود، 
تمام صنايع را تحت شللعاع خود قرار مي دهد؛رونق در مسللکن 
در زمينه اشتغال، توليد ناخالص ملي و توليد داخل موثر خواهد 
بود. نبايد بترسيم از تورمي که در مسکن ايجاد خواهد شد،بلکه 
بللا همراهللي دولت بايد به سللمتي برويم که در خريد و فروش 

مسکن گردش بيشتري ايجاد شود.«


