
آغاز پرداخت تسهیالت به مشاغل 
 آسیب دیده از کرونا در شعب 

بانک شهر
معاون اعتبارات بانک شهر گفت: کسب و کارهایی 
که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در 
فعالیت اقتصادی خود آس��یب دیده اند، می توانند 

از تسهیالت این بانک بهره مند شوند.
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
شهر، محمدعلی خادمی با بیان اینکه حفظ اشتغال 
و تامی��ن هزینه های عملیاتی واحدهای مش��اغل 
آس��یب دیده از کرونا طی س��ال جاری در دستور 
کار بانک ش��هر ق��رار دارد،افزود: در همین راس��تا 
رانندگان مس��افری درون و برون ش��هری خویش 
فرمای بیمه پرداز نیز می توانند از تس��هیالت بانک 

شهر استفاده کنند.
خادمی با اش��اره به اینکه س��ود تسهیالت در نظر 
گرفت��ه ش��ده 12 درصد و بازپرداخت اقس��اط آن 
نیز 24 ماه خواهد ب��ود، ادامه داد: بازپرداخت این 
تس��هیالت نیز از مه��ر ماه و با 3 م��اه تنفس آغاز 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: مبلغ تسهیالت نیز بنا بر شغل 
و میزان توان باز پرداخت اقس��اط از سوی صاحبان 

مشاغل متفاوت خواهد بود.
معاون اعتبارات بانک ش��هر ب��ا تاکید بر اینکه این 
تس��هیالت تنها ب��ه متقاضیانی تخصی��ص خواهد 
یاف��ت که در س��امانه »کارا« وزارت تع��اون، کار و 
رفاه اجتماع��ی ثبت نام کرده باش��ند،تصریح کرد: 
بنگاه های آس��یب دی��ده از کرونا م��ی توانند برای 
دریافت تس��هیالت، به ش��عب منتخب بانک شهر 

مراجعه کنند.

جهش در صنعت و معدن؛ توسعه 
همه جانبه بر پایه زیست  بوم

دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
در یادداشتي که توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شده 
است به توسعه همه جانبه بر پایه زیست بوم و نقش 
آن در جه��ش در بخش صنع��ت و معدن پرداخته 
اس��ت که متن آن در ادامه آمده است:در حالی روز 
صنعت و معدن را گرامی می داریم که س��ال جاری 
براساس منویات مقام معظم رهبری به سال جهش 
تولید مزین شده است، جهشی که به فرموده ایشان 
می بایس��ت باعث ایجاد تغییرات ملموس مثبت در 
زندگی مردم شود.در مورد اهمیت و ضرورت جهش 
تولید تردیدی وجود ندارد؛ جهش تولید به وس��یله 
بهبود ش��اخص های اقتصادی کشور )از قبیل ایجاد 
اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد 
سرانه( و نیز ش��اخص های اجتماعی و فرهنگی )از 
قبیل تقویت همبس��تگی، ع��زت و اعتماد به نفس 
ملی( راهبردی عالمانه برای ایجاد اقتصادی س��الم، 
مقاومتی و تاب آور محس��وب می ش��ود.این مهم به 
وی��ژه در بخش صنعت و معدن ب��ه عنوان یکی از 
اصلی ترین و مهم ترین بخش های اقتصادی کش��ور 
حائز اهمیت اس��ت. با این وجود، مس��اله و چالش 
اصل��ی چگونگ��ی نیل به این هدف ارزش��مند و به 
عبارت دیگر شناس��ایی ارکان کلیدی و جهت دهی 
و تس��هیل رفتار ذینفعان و عامالن اصلی در تحقق 
این مه��م، به خص��وص صنعتگران، معدن��کاران و 
کارآفرینان، می باش��د.در پاس��خ ب��ه چالش فوق و 
از منظ��ر علم کارآفرین��ی می توان گفت که جهش 
تولید از دو مسیر کلی قابل حصول است. مسیر اول 
شکل گیری کسب و کارهای جدید است که به ارائه 
محص��والت و خدمات جدید می پردازند که در علم 
کارآفرینی به عنوان کارآفرینی مس��تقل ش��ناخته 
شده است. مسیر دوم، بوس��یله توسعه محصوالت 
و خدم��ات جدی��د در بازاره��ای موج��ود و جدید 
توسط ش��رکت های فعال است که در پژوهش های 
کارآفرینی به عنوان کارآفرینی سازمانی یا شرکتی 
شناخته شده است. حضور پرقدرت بانک ملی ایران 

در شبکه های اجتماعی ادامه دارد
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این روزها، ملک و مسکن به یک دغدغه جدی مبدل شده 
؛دغدغ��ه ای که پای رئیس جمهور ،وزیر راه و شهرس��ازی 
،رئیس مجلس و نماندگان بهارس��تان به آن باز شده است 
و هرچه ب��ر جمع متولیان برای تصمیم گیری در این بازار 

افزوده می شود؛ گره های بازار بیشتر می شود.
 چندی پیش نوس��انات معامالت مکسن و  جهش ناگهانی 
قیمت در این بازار کار را به جایی رساند که رئیس جمهور 
د رکمت��ر از 10 روز دو ب��ار دس��تورات مختلف��ی را برای 

ساماندهی به این بازار اعالم کرد.
 روحانی در دستور اول خود با بیان اینکه »شایسته نیست 
ک��ه مردم در این ش��رایط دچار معضل مس��کن و افزایش 
قیمت آن باش��ند و دولت مصمم اس��ت که با برنامه ریزی، 
این مش��کل را به س��رعت حل و فصل شود«  . درست 23 
خ��رداد ماه س��الجاری برای ب��ار دوم روحان��ی از وزیر راه 
وشهرسازی  خواست همه برنامه هایی را که می تواند منجر 
به مهار تورم بازار مسکن در بخش خرید و اجاره شود و به 
ساماندهی بخش مس��کن در مقطع زمانی کنونی بینجامد 

در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
روحانی در حالی دس��تور ویژه دوم خ��ود را صادر کرد که 
ت��ا پیش ازآن  با صراحت تم��ام اعالم کرده بود که »امروز 
شرایط مس��کن، اجاره ها و قیمت مس��کن، با شاخص های 
اقتصادی منطبق نیس��ت. یعنی حرکتی در جامعه جریان 
دارد که به مردم فشار ناعادالنه می آورد. به همین دلیل در 
دولت دس��تور دادم که وزیر اقتص��اد، رئیس بانک مرکزی 
و وزیر مس��کن زیر نظ��ر مع��اون اول رئیس جمهور، همه 
طرح های��ی را که برای مهار این مس��اله امکان پذیر اس��ت 
مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش 
مردم قرار گرفته کاهش دهیم.« روحانی با  دس��تورات که 
به وزیر راه و شهرس��ازی  داد،وی را مکلف کرد تا تدبیری 
برای این بازار بی اندیش��د و پیرو نهایتا روز گذش��ته اولین 
تصمیم اجرایی دولت  در سال 99 برای مسکناز زبان وزیر 

راه وشهرسازی اعالم شد. 
قانون 25 درصدی 

 محمد اسالمی روز یکشنبه از افزایش قانون اجاره بها خبر 
داد و گفت :» بر اس��اس مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا 
حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مس��کونی برای شهر 
تهران تا 25 درصد و برای کالنش��هرهای دیگر حداکثر 20 
درصد و در س��ایر ش��هرها 15 درصد تعیین شد.« به گفته 

وی بر اس��اس این مصوبه »همه قراردادها در دوره کرونا و 
تا س��ه ماه بعد از آن تمدید و اگردر این مدت مالک، واحد 
مس��کونی خود را به فروش رسانده باش��د مستأجر مکلف 

است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.
وزیر راه و شهرس��ازی در حالی از رشد 25 درصدی اجاره 

به��ا در پایتخت س��خن گفته که در س��ال جاری حقوق و 
دس��تمزد تنها 4 درصد رشد داشته و از رقم 21 درصد به 
26 درصد رسیده است. از سوی دیگر براساس آنچه هیات 
دولت در هفته های اخیر مصوب کرده اس��ت در سالجاری 
مبلغ 200هزار تومان بر رقم حق مسکن کارگران در سال 

جاری افزوده ش��ده اس��ت  و از ابتدای تیر ماه مقرر بوده تا 
این مهم عملیاتی شود. 

 ارقام یاد ش��ده در حالی مطرح ش��ده که براساس آخرین 
آمار منتش��ر ش��ده در ش��هردار تهران در یکصد و دومین 
نشس��ت مجمع ش��هرداران کالنش��هرهای ایران به گفته 
شهردار پایتخت»س��هم اجاره  بها در سبد خانوار ایرانی به 
بیش از 50 درصد رس��یده است.« .  به اعتقاد شهردار این 
اتفاق بدان معناست که  مسکن و تامین آن به یک چالش 

تبدیل شده و ضرورت دارد تا مورد توجه قرار گیرد.
 در مقابل این ادعای ش��هردار اما کارشناسان و متخصصان 
ح��وزه مس��کن برای��ن اعتقادند ک��ه این س��هم در برخی  

خانوارها به 70 درصد رسیده است.

وظایف فراموش شده 
 ای��ن اتفاق در حالی رخ داده  که طبق اصل صریح  قانون 
اساس��ی؛ وظیفه تأمین مس��کن خانوار ها ب��ر عهده دولت 
است.   کارشناسان با بررسی روند تامین مسکن برای افراد 
جامعه می گویند؛روند رو به رش��د تورم ، منفی بودن رشد 
اقتصادی در کنار تمام مش��کالت و آس��یب های معیشتی 
کار را به جایی رس��انده که در بازه زمانی 33 سال اخیر به  
ش��دت از میزان مالکان مسکن کاس��ته شده و درمقابل بر 

تعداد مستاجرین افزوده شده است. 
 به گفته این کارشناس��ان حدود 3 دهه قبل چیزی حدود 
80 درص��د مردم جامعه مالک بودند ام��ا امروز این رقم به 
کمتر از 50 درصد رس��یده اس��ت  و این به خوبی نش��ان 
می دهد که سیاس��ت گذاری های در حوزه مسکن و ملک 
درست نبوده است.  این گروه از تحلیلگران براین باورند که  
سیاستگذاری های نادرست در حوزه مسکن  از جمله اصلی 
ترین عوامل در جهت افزاتیش اجاره نشینی بوده و هست. 
   روند رو به رش��د قیمت مس��کن و البته اجاره بها نه تنها 
مس��تاجران را در آرزوی خانه دار ش��دن  غرق کرده بلکه 
عاملی ش��ده تا هر روز شاهد س��یل گسترده مهاجرت این 
افراد به حاشیه شهر ها باشیم.  بررسی های آماری از رشد 
درآمد افراد در مقابل دخل و خرج آنها نش��ان می دهد که 
در یکسال گذشته  درآمد خانوار ها کمتر از 15 درصد رشد 
داش��ته، اما هزینه مس��کن آنها بیش از 2 برابر شده و این 
مهم ماحصلی جز تشدید فش��ار به خانوارها  نداشته است 
. این گروه از کارشناس��ان قانونی کردن رشد 25 درصدی 
اجاره بها در کالن شهری مانند تهران را یک معضل جدی 
تر دیگر برای اجاره نش��ین های  پایتخت برشمرده و براین 
اعتقادند که این مهم حاصلی نه تنها منجر به س��اماندهی 
بازار ملک نمی ش��ود بلکه این حجم دخالت دولت در بازار 
ملک مانند تمام دخالت هایی که دولت در تمام این سالها 
در س��یار بازارهای موازی مانند ارز،طال و ... داش��ته است 
منجربه تشدید نوسانات و آسیب های اقتصادی و صد البته 

بهم ریختگی بازار های اقتصادی می شود. 
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رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی خبرداد؛

افت ۷۰ درصدی نرخ نوبرانه ها 
 رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی 
گف��ت: قیم��ت میوه ه��ای نوبران��ه از زمان 
ورودشان به بازار مصرف )حدود دو ماه قبل( 
تاکن��ون بین 60 ت��ا 70 درصد کاهش یافته 

است.
اس��داهلل کارگ��ر درب��اره آخری��ن وضعی��ت 
میوه ه��ای نوبرانه گف��ت: در حال حاضر این 
میوه ه��ا به تولید و عرضه انبوه رس��یده اند و 

نباید لفظ نوبرانه را برای آنان اطالق کرد.
وی اضاف��ه کرد: قیمت ای��ن میوه ها از زمان 
ورودشان به بازار مصرف )حدود دو ماه قبل( 
تاکنون بین 60 تا 70 درصد کاهش یافته به 

عن��وان مثال قیمت گیالس در آن زمان بین 
80 تا 100 ه��زار تومان در هر کیلوگرم بود 
ام��ا در حال حاضر قیمت ای��ن میوه کاهش 
چش��مگیری داش��ته چرا که تولید میوه در 
س��ال ج��اری وضع بس��یار مطلوب��ی دارد و 

عرضه زیاد است.
این فعال بخش خصوصی قیمت هر کیلوگرم 
گی��الس تک دانه در می��دان مرکزی میوه و 
ترب��ار تهران را در حال حاضر بین 15 تا 25 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت گیالس 
صورت��ی نیز بین 8 تا 16 هزار تومان اس��ت. 
همچنین قیمت گیالس مشکی بین 8 تا 15 

هزار تومان است.
الزم به یادآوری است که این نرخ های میدان 
مرکزی میوه و تربار اس��ت و با احتساب 35 
درصد هزینه حمل و س��ود خرده فروشی در 
میوه فروشی های سطح شهر عرضه می شود.

کارگر قیمت هرکیلوگرم هلوی پیش رس در 
میدان مرکزی میوه و تربار تهران را بین 4 تا 
10 هزار تومان، هلوی هسته جدا را بین 10 
تا 12 هزار تومان، زرد آلوی بادامی را بین 5 
تا 12 هزار تومان، زرد آلوی قیسی را بین 4 
تا 8 هزار تومان و زرد آلوی شیراز را بین 15 
ت��ا 28 هزارتومان و زرد آلوی کاش��ان را نیز 

بین 4 تا 8 هزار تومان اعالم کرد.  مهر 

مرکز آمار اعالم کرد
 کاهش تولید 63 درصد بنگاه ها 

در اثر کرونا 
 ش��یوع کرونا موجب شد تا 63 درصد از کل 
کس��ب و کارها در اسفند و فروردین کاهش 
تولی��د و 15.8 درصد افزایش تولید داش��ته 
باشند؛ این درصدها در اردیبهشت به ترتیب 

57.2 و 16.5 درصد بوده است.
پس از ش��یوع ویروس کرون��ا، تقریباً تمامی 
بازارها تحت تأثیر این ویروس، با مش��کالتی 
مواج��ه ش��دند. در ادام��ه بررس��ی وضعیت 
بازارهای کش��ور در پی شیوع ویروس کرونا، 
بای��د به موض��وع وضعیت تولی��د و فروش و 

تغییرات قیمتی کاالها اشاره کرد.
بر اساس آماری که از سوی پژوهشکده آمار 

در مورد تغییرات ف��روش جمع آوری کرده، 
70 درصد از کل کس��ب و کارها در اس��فند 
و فروردی��ن کاه��ش ف��روش و 16.1 درصد 
افزای��ش فروش داش��ته اند؛ همچنین میزان 
فروش 13.1 درصد از کس��ب و کارها بدون 
تغییر بوده است. این درصدها در اردیبهشت 

به ترتیب 66.8، 16.7 و 16.6 درصد است.
63 درصد از کل کس��ب و کار نیز در اسفند و 
فروردی��ن کاهش تولید و 15.8 درصد افزایش 
تولید داشته اند. وضعیت تولید 21.2 درصد از 
کس��ب و کارها نیز بدون تغییر بوده است. این 
درصدها در اردیبهشت به ترتیب 57.2، 16.5 و 
26.3 درصد است. تأثیر کرونا بر تغییرات تولید 
در بخش های مختلف کسب و کار در دوره اجرا 
در مورد تغییرات قیمت در کس��ب و کارها نیز 
باید اش��اره کرد که 24.5 درصد از کل کسب 
و کار در اس��فند و فروردی��ن افزای��ش قیمت 
داش��ته اند، 22 درصد کاه��ش قیمت و 53.5 
درصد تغییر قیمتی نداشته اند. این درصدها در 
اردیبهشت به ترتیب 28 درصد، 20.2 درصد و 
51.9 درصد اس��ت. 31.3 درصد از علت تغییر 
قیمت، مربوط به تغیی��ر قیمت مواد اولیه در 
اس��فند و فروردین می شود. در اردیبهشت ماه 
نیز تغییر تقاضا توانست به میزان 22.3 درصد 
در تغییر قیمت ها تأثیر بگذارد.  مرکز آمار 

مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی اعالم کرد؛

تعیین سهمیه سوخت برای 
فروش مرزی  

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی گف��ت: س��همیه فروش م��رزی برای 
خانواره��ای اس��تان های مرزنش��ین ماهیانه 
37.5 میلیون لیتر گازوئیل تصویب شد و 16 
درصد از ارزش ریالی درآمد ناش��ی از فروش 
این س��همیه به حساب خانوارهای مرزنشین 

واریز می شود.
کرامت ویس کرمی مدیرعامل ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران در گفتگو 
با ش��بکه خبر با اش��اره به س��همیه سوخت 
مرزنش��ینان برای فروش مرزی گفت: طبق 

مصوبه هیئت دولت قرار اس��ت شرکت ملی 
پاالیش و پخش س��همیه س��وختی را برای 
خانوارهایی که تا شعاع 20 کیلومتری مستقر 
هستند در نظر بگیرد تا با فروش مرزی آن با 

قیمت تعادلی به آنها کمک شود.
وی افزود: این مصوبه فقط مشمول گازوئیل 
هست و تنها این سوخت برای فروش مرزی 
در اختیار این خانوارها قرار می گیرد. سهمیه 
مصوب شده برای این خانوارها ماهیانه 37.5 
میلی��ون لیتر گازوئیل خواهد ب��ود. بنابراین 
از مجموع ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی که 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش انجام می دهد 
37.5 میلی��ون لیتر گازوئی��ل در اختیار این 

خانوارها قرار می گیرد.
ویس کرمی گفت: 20 درصد از ارزش ریالی 
این 37.5 میلیون لیتر به حس��اب س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها واریز می ش��ود و سازمان 
هم 80 درصد این مبلغ را به ش��ماره حساب 
خانوارهای شناس��ایی ش��ده در سامانه واریز 
می کن��د.  مدیرعام��ل ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی گف��ت: 20 درصد دیگر 
از این مبلغ به حس��اب وزارت کش��ور واریز 
می ش��ود ت��ا در طرح های ایجاد زیرس��اخت 
مرزی و اشتغال پایدار برای استان های مرزی 

سرمایه گذاری کند.  فارس 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

 رییس س��ازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد که آخرین 
فرص��ت داده ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی ب��رای ایفای 
تعهدات ارزی صادرکنن��دگان، پایان تیرماه در نظر گرفته 

شده است.
حمید زادب��وم اظهار کرد: فروش به س��امانه نیما، واردات 
در مقاب��ل صادرات یا واگذاری امتی��از واردات به دیگری و 
فروش ارز بر پایه نرخ س��نا، س��ه روش��ی به شمار می رود 
که برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته 
ش��ده است. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال گذشته 
با وجود شرایط س��خت تحریم ها، آمار تجارت خارجی 85 

میلیارد دالری را تجربه کرد و نش��ان داد بن بس��تی برای 
کش��ورمان وجود ن��دارد، تصریح ک��رد: از ابت��دای تیرماه 
تاکن��ون حدود 2 ه��زار و 500 کارت بازرگانی که به تعهد 

ارزی خود عمل نکرده بودند، تعلیق شده اند.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت بر تعلی��ق کارت بازرگانی 
صادرکنندگانی که تعهدات ارزی س��ال 98 را تا پایان تیر 
امس��ال ایفا نکنند، تاکید کرد و گفت: آنهایی که فعاًل صفر 
درصد هستند و هیچ رقمی از ارز صادرات خود را به سامانه 
نیما بازنگردانده اند، کارت بازرگانی ش��ان تعلیق شده است. 
همچنی��ن از نظر قان��ون، صادرکنندگان مع��اف از مالیات 

هس��تند اما اگر تعهدات ارزی صادرکنن��دگان تا پایان تیر 
امس��ال در خصوص صادرات س��ال 98 ایفا نشود، معافیت 

مالیاتی آنها لغو می شود و از آنها مالیات اخذ خواهد شد.
وی افزود: از نظر سازمان، فردی که دارنده کارت بازرگانی 
اس��ت، صادرکننده شناخته می شود و ایفای تعهد ارزی به 
عهده وی است. اینکه فردی با کارت بازرگانی دیگری اقدام 
به صادرات کرده باشد، از نظر ما قانونی نیست. ضمن اینکه 
در س��ازمان توس��عه تجارت چیزی به نام »کارت بازرگانی 

یکبار مصرف« را قبول نداریم.
این مقام مس��ئول در خصوص ص��دور کارت بازرگانی جدید 
نیز افزود: نظر وزارت صمت، س��ختگیری برای صدور کارت 
جدید است. همچنین یکی دیگر از مقررات تدوین شده، این 
اس��ت که اگر دارنده کارت بازرگانی ب��رای اولین بار اقدام به 
صادرات کند، می تواند تا سقف 500 هزار دالر صادرات داشته 

باشد. در صورتی که تعهدات ارزی آن به طور کامل ایفا شود، 
می تواند این سقف صادراتی را برای دفعات بعدی لغو کند.

زادبوم همچنین با بیان اینکه نرخ ارز بازار آزاد، نرخ رسمی 
تائید شده نیست، تصریح کرد: اگر کسی بگوید نرخ ارز نیما 
با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد، از نظر ما پذیرفتنی نیست. 
نرخ ارز س��امانه سنا، نرخ میانگین واقعی است و 20 درصد 
از ارز صادرکنندگان از طریق صرافی ها قابل فروش اس��ت. 
زادبوم از کاهش هفت درصدی صادرات در س��ال گذش��ته 
نس��بت به س��ال 97 خب��ر داد و تصریح کرد: ب��ا توجه به 
محدودیت های بانکی، لجستیکی، حمل و نقلی و قراردادها، 
نگه داش��تن حجم صادرات تقریباً تا اندازه س��ال های قبل 
از آن، از نظر من نوعی رش��د محس��وب می شود. همچنین 
مشکالت مقطعی مانند کرونا و زیرساخت های حمل و نقلی 

نیز به این محدودیت ها افزوده است.  ایسنا 

تیغ قانون 25 درصدی  برگردن مستأجرین 

رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد:

۳۱ تیرماه، آخرین فرصت برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان

مخالفت دولت با ساخت واحدهای ۲۵متری 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: نظر دولت نسبت به احداث واحدهای مسکونی ۲۵ متری 

که از سوی شهرداری تهران پیشنهاد شده، منفی است.
محمود محمودزاده در پاسخ به پرسشی درباره موافقت دولت با ساخت خانه های ۲۵ تا ۳۰ متری اظهار داشت: 
ساخت خانه های ۲۵ متری پیشنهادی بود که شهرداری تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه 

و شهرسازی ارائه نشده است.
وی ادامه داد: فلسفه اعالم این پیشنهاد از سوی شهرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام »خانه های 

کوچک« در دنیا بوده است.
خصوص،  این  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیشنهاد  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای است که به زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، 
سطح سوم اجاره داری تهیه شده که چیزی شبیه راه اندازی پانسیون های خصوصی است و افرادی که برای اشتغال 
یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می کنند، در آن مستقر می شوند 

و محلی برای سکونت آنها است.
محمودزاده تصریح کرد: چنین فردی توانایی مالی اجاره کردن واحد ۷۵ متری که متراژ الگوی مصرف مسکن در 
پایتخت محسوب می شود را ندارد بنابراین مجبور به سکونت در چنین واحدهایی خواهد بود. به نظر می رسد آنچه 

شهرداری تهران به عنوان واحدهای ۲۵ متری مطرح کرده، برگرفته از این تفکر باشد.
تهران  در  کوچک  مسکونی  واحدهای  ساخت  از  که  تجربیاتی  اساس  بر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون  گفته  به 
این  در  تهران  شهرداری  که  مسائلی  اینکه  ضمن  است  منفی  متری،   ۲۵ خانه های  ساخت  با  ما  نظر  داشته ایم، 

خصوص اعالم کرده بر اساس مفاهیم اقتصادی است.

نمای نزدیک


