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شهردار مشهد مقدس از تعیین تکلیف 
10 هــزار میلیــارد تومــان از پروژه های 
مشارکتی و ســرمایه گذاری شهر در سال 
اول فعالیت این دوره از مدیریت شــهری 

خبر داد.
خصــوص  در  خامســی  تقــی  زاده 
فعالیت های صورت گرفتــه این دوره از 
مدیریت شهری در حوزه اقتصادی اظهار 
داشت: با آغاز به کار این دوره از مدیریت 
شــهری، در حوزه اقتصادی شــهرداری 
مشهد، اصالحات ساختاری و پروژه ای را 

در دستور کار خود قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه اولین اقدام برای 
جذب سرمایه گذار جدید و آغاز پروژه ای 
نو در شهر، جلب رضایت سرمایه گذاران 
موجود است، افزود: در حوزه اصالحات 
پــروژه ای، اولیــن اقــدام، تعیین تکلیف 
پروژه های بزرگ شهر و پیدا کردن راه حل 
برای رفع مشکالت این پروژه ها در حوزه 
شهرســازی و قراردادی بود چرا که بعضا 
تا 18 سال، تعداد زیادی پروژه بالتکلیف 
باقــی مانده بود که در همین راســتا بیش 
از 10 هــزار میلیارد تومــان از پروژه های 

سرمایه گذاری و مشــارکتی شهر، در یک 
سال اخیر، یک به یک بررسی و رفع مشکل 
گردید. شهردار مشهد مقدس ادامه داد: در 
طول 4 سال مدیریت شهری گذشته، تنها دو 
قرارداد پروژه مشارکتی منعقد شده بود که 
تنها یکی از آنها فعال ماند ولی ما توانستیم 
تنها در یک ســال اخیر، قــرارداد 6 پروژه 
مشارکتی جدید و بزرگ را منعقد سازیم. 
این پروژه ها شــامل پروژه طــرق، پروژه 
180 واحدی مســکن ارزان قیمت علویه، 
پروژه دو هزار واحدی مسکن ارزان قیمت 
شاملو، پروژه حافظ و همچنین پروژه های 
پارکینگ آزادی و مجد می باشد. وی بیان 
کرد: با وجود اینکه در شــرایط موجود و 
با وجود نوسان قیمت دالر و طال که ُمِخل 
سرمایه گذاری است توانسته ایم بیش از یک 
هزار میلیارد تومان پروژه جدید عقد قرارداد 
نماییم که این پروژه ها فعال بوده و مشغول 
کارنــد و عمال کار بزرگــی در این حوزه 
صورت گرفته اســت. تقی زاده خامسی به 
بخش دیگری از فعالیت های صورت گرفته 
در حوزه اقتصادی شهرداری طی یک سال 
اخیر اشاره و ابراز کرد: در حوزه تامین منابع 

مالی نیز اتفاقات خوبی در این مدت رقم 
خورده است و ما تنها کالنشهری در کشور 
بودیم که در اواخر ســال گذشته و اوایل 
سال 97 توانستیم 700 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت منتشر کرده و بفروشیم و تامین 

مالی خطوط قطار شهری را انجام دهیم.
وی افــزود: برای اولین بــار در طول 
دوران شــهرداری، 560 میلیــارد تومان از 
طلبمان از دولت وصول شــد و عمال ما از 
اول سال 96 به بعد، طلبی از دولت نداریم 
و سایر مطالبات شهرداری از دولت، مربوط 
به قبل از ســال 96 می  باشد این در حالی 
اســت که قبل از سال 96، تنها 10 میلیارد 
تومان بابت قطار شــهری از دولت وصول 
شده بود. تقی  زاده خامسی با بیان این مطلب 
که مجوز 400 میلیارد تومان خرید دین نیز 
برای تامین مالی پروژه های شــهرداری از 
بانک مرکزی گرفته شــده اســت، اذعان 
داشــت: در مجموع طی یک سال گذشته 
توانستیم یک هزار میلیارد تومان تامین مالی 
برای پروژه های شهرداری از طریق انتشار 
اوراق مشارکت و خرید دین داشته باشیم. 
وی خاطرنشان ساخت: مجوز انتشار 1700 

میلیارد تومان اوراق مشــارکت جدید هم 
از شــورای شهر گرفته شــده است که تا 
پایان سال در صورت صدور مجوز بانک 
مرکزی، این اوراق نیز منتشــر و به فروش 
می رســد. مجموع درآمدهای شــهرداری 
مشهد از محل پروانه های ساختمانی حدود 
1500 تــا 1800 میلیارد تومان اســت که 
عمال معادل این مبلغ را نیز از محل اوراق 
مشارکت تامین می نماییم. وی اصالحات 
حوزه ساختاری را نیز اصالح فرآیند های 
عقد قــرارداد و فروش پروژه ها اعالم کرد 
که این فرآینده در سال 90 و 91 تهیه شده 
و بعد از آن اصالح نشــده بود. با اصالح 
این فرآیندها، هم تعداد آنها کاهش یافت 
و هــم از زمــان انجام کارهــا و دریافت 
مجوزها کاســته شد. شهردار مشهد اظهار 
کرد: 60 بسته  سرمایه گذاری جدید نیز به 
زبان فارسی و انگلیســی تهیه شده است 
که در همین راســتا، طرح »هر هفته یک 
فراخوان« اجرایی شده است تا این پروژه ها 
از طرق فراخــوان عمومی به اطالع عموم 
مردم رسیده و سرمایه گذاران مجرب برای 

اجرای پروژه ها، جذب گردد.

تقی زاده خامســی تاکید کرد: اجرای 
پروژه های غیر ســاختمانی از جمله حمل 
و نقــل، خدمات شــهری، عمرانی و آی 
تی، تفریحی، گردشــگری و فرهنگی نیز 
در دستور کار قرار گرفته و فرآیندهای آن 
تدوین شــده است که تا پایان سال حدود 
50 بسته ســرمایه گذاری هم در این حوزه 
تدوین خواهد شد. وی در مورد مهمترین 
اقدامات پیش رو تا پایان سال 97 نیز گفت: 
در نظر داریم تا پایان سال، پروژه ای بدون 
تعیین تکلیف باقی نماند که البته بیشتر این 
مهم صــورت گرفته و بیشــتر پروژه های 
مشکل دار، تعیین تکلیف شده اند. همچنین 
با تصویب لوایح شهرداری در شورای شهر 
در خصوص تشکیل ســازمان بازآفرینی 
شــهری و راه اندازی دفاتر تسهیل گری که 
با شیوه ای نو، موضوع نوسازی بافت های 
فرسوده پیگیری شــود و همچنین الیحه 
مشوق های ســرمایه گذاری در حوزه های 
ساختمانی که تاثیر مثبتی بر ساخت و ساز 
در شهر خواهد گذاشت، در ادامه گام های 
بزرگی در حوزه اقتصادی شهرداری مشهد 

برداشته خواهد شد.

به همت مدیریت جدید شهر صورت گرفت؛
       رفع مشکل 10 هزار میلیارد تومانی از پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی مشهد

مریم خزاعی-  این روزها قیمت خرید و 
فروش مسکن دارای نوسات زیادی است که 
متاثر از تغییرات در بازار ارز و دالر می باشد و 
بی شک تغییر در عوامل و مولفه های درگیر در 
ساخت و ساز تا هزینه دریافتی نیروی انسانی 
تاثیر چشمگیری بر قیمت آن داشته و خرید 
مسکن را برای بخشی از مردم بویژه زوج های 
جوان و اقشار کم درآمد مشکل و به  رویایی 
دست نیافتنی مبدل ساخته است با توجه به 
التهابات بازار مسکن با کارشناسان این بخش 
به گفتگو پرداختیم که در ادامه از نظرتان می 

گذرد :
بهروز ملکي تحلیلگر ارشد مسکن با 
بیان اینکه مسکن گران ترین کاالیي است 
که خانوار خرید مي کند و بیشترین سهم 
را در هزینه مصرفي خانوار دارد ، گفت : 
مسکن از کاالهایی است که  حدود 35 
به خود  را  خانوار  هاي  هزینه  از  درصد 
جهت  همین  به  و  دهد  مي  اختصاص 
همیشه در کانون توجه خانواربوده  و بی 
تردید یکی از دالیل برگزاری این رویداد 

اهمیت آن در کانون خانواده است   .
دالرو  نرخ  افزایش  به  اشاره  با  وی   
تاثیرآن بر بازار مسکن طي یکسال گذشته 
بیان کرد : در حال حاضر قیمت مسکن 
به  سقف خودش رسیده ودر صورتی که  
بازار هاي جانبي بویژه بازار ارز به آرامش 
برسد در نیمه دوم سال انتظارمی رود که به 
یک ثبات قابل قبولي برسیم و درصورت 
تحت  هم  مسکن  بازار  ارز  بازار  التهاب 
تاثیر قرارگرفته با توجه به اینکه انرژی بازار 
مسکن تخلیه شده التهاب در این بازار به 

مراتب کمتراست. 
اتحادیه  اسبق  رئیس  عابدزاده  صادق 
امالک مشهد و کارآفرین حوزه امالک گفت: 
این رویداد باهدف ایجاد یک اکوسیستم 
از سازندگان و مشاورین امالک و خریداران 
اساتید مجرب در حوزه  و فروشندگان و 
امالک برگزار شد تا خدمات  تخصصی تری 
ارائه ویک بانک اطالعاتی جامع و کامل جمع 

آوری شود.

وی با تاکید بر اینکه  نرخ دالر طبیعتا 
بر تمام بازارها بویژه بازار مسکن تاثیر دارد  
خاطر نشان کرد: بازار مسکن هم تابعي از 
بازار است و نمي تواند مستثني باشد بنابراین 
تاثیر  مسکن  بازار  در  دالر  نرخ  افزایش 
گذاراست و با توجه به اینکه نهادهاي تاثیر 
گذار در مسکن با نرخ دالر افزایش یافتند، 
ظرف 4 ماه گذشته نرخ مسکن بیش از 50 
درصد افزایش قیمت داشت و اقتصاد دانهاي 
بزرگ هم نمي توانند پیش بیني درستي با این 
شرایط داشته باشند مگر اینکه مجددا نرخ 

دالر کنترل و به شرایط ثابت برسد.
 محمدرضا حسن زاده از موسسین 
شرکت خونمون با اشاره به اینکه رویداد 
بزرگ مسکن با هدف تشکیل اکوسیستم 
سازندگان،  تجمیع   و  شدن  دار  خانه 
فروشندگان و مشاورین و سایر افرادی 
است که در این زمینه فعالیت می کنند 
افزود: در این فرایند به دنبال آن هستیم 
تا  ابتدا  از  را  که سیستم خانه دار شدن 
در  و  دهیم  آموزش  آن  ساخت  انتهای 
راه اندازی  اپلیکیشینی  خصوص  همین 
بزودی  که  هستیم  آن  دنبال  به  و  شده 
تا  کنیم  برگزار  دیگری  های  همایش 
قدم کوچکی در راه خانه دار شدن همه 

اقشار جامعه برداشته شود. 
پیش  برعدم  تاکید  با  زاده  حسن 
افزایش  گفت:  بازار  تحلیل  در  بینی 
بازار  بر  زیادی  دالرتاثیرات  قیمت 
مسکن با توجه بر تاثیر عوامل و نهاده 

های وابسته به مسکن دارد.
هیئت  عضو  ودیعي  محمدحسین   
در خصوص  مشهد  شهر  شوراي  رئیسه 
گفت:  مسکن  های  همایش  برگزاری 

اینگونه رویدادها فواید و مزیت هایي دارد 
که عالقمندان و فعالین در حوزه سرمایه 
گذاري و بازار مسکن با مسائل و مشکالت 
باعرضه  و  شوند  مي  آشنا  آن   جاري 
کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار بویژه 
در حوزه ساخت و ساز آشنا واز فرصت 
ها و تهدیدهایي که درآینده دربازارمسکن 
بوجودمی آید  ، مطلع می شوندکه از جنبه 
هاي مختلف مي تواند بر اقتصاد جامعه و 

ساخت و ساز تاثیر گذارباشد .
اضافه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو   
کرد: برخی از کاالهاي مصرفي در حوزه 
ساخت و ساز وارداتي هستند  و ارز دولتي 
به آنها تعلق نمي گیرد که دچارافزایش نرخ 
شده  و به تبع آن نرخ ساخت و سازوبهاي 
تمام شده آن افزایش می یابد و تنها راهکار 
تولیدات  و  توانمندیها  بر  تکیه  موجود 
داخلي است و تا جای که امکان دارد  باید 
نیازهاي خود را حتي المقدور از بازارهاي 

داخل تامین کنیم .
گفت:  مشهد  شهر  شورای  عضو 
براي  را  مقررات  و  قوانین  بایستی  
تولیدکنندگان داخل تسهیل کنیم و استارت 
آپ ها و شرکت هاي دانش بنیان در این 
زمینه می توانند  نقش موثري داشته و بر 

ثبات بازار ارز تاثیر دارد. 
بهرام علیزاده نویسنده کتاب خداحافظ 
مسکن،  بزرگ  رویداد  گفت:  مستاجري 
گروه  همت  به  امسال   مهر  ششم  
کاربران  آموزش  موسسه  و  خونمون 
آشفتگی  ساماندهی  هدف  با  ساختمان 
که  شد  برگزار  مردم  برای  مسکن  بازار 
در  مسکن  حوزه  ازخبرگان  دعوت  با 
تصمیمات  سال  دوم  نیمه  خصوص 
دیگر  یکی  ،همچنین  شد  اتخاذ  واحدی 
از اهداف این همایش بهره وری  ازقانون 
ترکیب بود که  درسمینارهاي تخصصي  
از  اعم  این بخش  همه عوامل درگیر در 
خریدار، فروشنده مدرس،مشاوران امالک 
،سازندگان دور هم جمع شده و با قانون 
ترکیب یک کلیت  ایده هاي خالقي بوجود 

می آید ومردم  می توانند با استفاده از این 
ایده ها کسب و کار جدید و راهکارهاي 
بهتري براي خانه دار شدن را کسب کنند 
و با شبکه سازي بین مجموعه اي ، قادر 

خواهیم بود نیازهاي مسکن را رفع کنیم.
 وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دالر 
مشکل اساسی برای مسکن ایجاد نمی کند 
افزود:  ساخت و ساز مسکن 5 نوع سود 
بهمراه دارد که افزایش نرخ زمان تنها بعد زمانی 
را در برمی گیردو بر مبنای تفکر سیستمی 4 
نوع دیگر سود و راهکار داریم که می توانیم بر 

روی راههای دیگر برنامه ریزی کنیم .
با  کاوان  آریان  شرکت  مدیرعامل   
اشاره به برنامه ریزی در خصوص مسکن 
مزدوجین گفت: با توجه به اینکه 25درصد 
نبود مسکن  دلیل  به  ایران  ازدواج ها در 
منجر به طالق می شود با این رویکرد می 
توانیم 80 درصد طالق ها را کاهش دهیم.
تحقیقات   اساس   بر  افزود:  وی 
و  کتاب  رابطه  این  در  گرفته  صورت 
برروي  نصب  قابل  کامپیوتري  برنامه  
که  جوانانی  که  شده  تهیه  ها  موبایل 
به54  آن   با نصب  دارند  ازدواج  قصد 
پاسخ  بدرستي  موضوع    34 با  سوال  
تشخیص  قابلیت  که   داد  خواهند 
امکان  و  دارد  را  مزدوجین  شباهت 

درصد طالق را تعیین می کند.
خلقی ادامه داد: بخش دیگر این نرم 
است  زندگي  مخارج  در خصوص  افزار 
هزینه  سر  بر  اختالفات  این  تشدید  که 

ها منجربه طالق وازعوامل تشدید کننده 
اختالفات است، همچنین  مسائل اقتصادي 
از دیگر مشکالت اساسی مزدوجین است 
که با طراحی مسکن های کوچک شامل 
سه تا پذیرایي  و یک رخت شور خانه 
این  کاهش  درصدد  مدرن  آشپزخانه  و 
مشکالت هستیم  . وی اضافه کرد :  با 
 250 با  زوجین  زندگی   مخارج  کاهش 
هزار تومان صاحب یک خانه مي شوندو 
موفقی  و  ازدواج هوشمند  که  به زوجي 
داشته باشند خانه ها مبله نیز تعلق می گیرد 
و یقینا افزایش نرخ دالر بر مسکن تاثیر 
قناعت  وبایستی   داشت  نخواهد  زیادی 
این  بیاوریم وافزایش نرخ  را به  خانه ها 
روزهای دالر حباب توخالي است که در 

نهایت خواهد ترکید.
علي چاووشي مدیر گروه دکورتاپ، 
مستاجری  خداحافظ  شعار  به  اشاره  با 
گفت :  15 درصد زوج ها امکان خرید 
دیگر  درصد  و85  دارند  را  مسکن 

مستاجر هستند.
این  برگزاری   از  هدف  وی   
ابتدا  از  مسکن  ساخت  را   همایش  
داشت:  بیان  و  کرد  ذکر  جوانان  برای 
زوجین از همان ابتدا بجای مستاجری 
راهکار  وتنها  روند   می  خانه خود  به 
موجود در حال حاضر وام ازدواج 25 
50میلیون  با  زوجین  که  است  میلیون 
به  قادر  مسکن  و  ازدواج   وام  تومان 

خانه دار شدن می باشند. 

 کارشناسان مسکن  بررسی کردند؛ 
رویداد بزرگ مسکن در راستای خانه دار شدن زوجین 
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 بهنام شــجاعی – عضو کمیسیون 
آموزش و بــازرس منطقه 9 از غرفه 
مســکن آرال، امیر حسین جوینی از 
،عبداله  یــاس  معماری  آتلیــه  گروه 
فتحــی تولیــد کننــده انواع ســنگ 
از مجموعه  دکوراتیو،صادق عابدزاده 
چشــم انداز، حمیدچرم فروشــان از 
طراح  رضایی  حافظ  مانیشن،  شرکت 
 ،onliner.ir اپلیکیشــین   و  سایت 
احمــد مشــفق از غرفه آریا گلشــن 
بازی  ارشد  کارگزارمربی  رضا  شرق، 
کش فلــو هدف از شــرکت در این 
همایش را کســب اطالعات بیشــتر 

با کســب و کار ،آشــنایی با برندها 
و ســازنده ها، معرفی برند و حضور 
مانند  به کشورهایی  فعال و صادرات 
بزریل، کشورهای خاورمیانه، اسپانیا ، چین 
و هنــد و همچنیــن واردات افزایش 
قــدرت ریســک پذیری مــردم در 

معامالت مالی مطرح کردند .
ازخانــه  ســپهریان  ادامــه   در 
هوشــمند آیریــک در رابطــه بــا  
طراحــی و تولید ادوات هوشــمند 
ساختمان  مدیریت  های  سیســتم  و 
هوشــمند  ادوات  تولیــد  گفــت:  
و  آســایش  و  امنیت  افزایش  باعث 

شود. می  انرژی  مصرف  کاهش 
  موسســه کاربران ســاختمان و 
تعادل  بــا رویکردآمــوزش صفر تا 
صد صنعت ســاختمان ،بــه مباحث 
اجرایی  بحث دوره های دیپلم و نرم 
افزارهــای تخصصی عمران، معماری 
و مدیریــت و پروانــه در صنعــت 

پردازند. ساختمان می 
موسســه آمــوزش عالــی ماهان 
رســان بــا مجــوز ازوزارت علوم ، 
امالک  ارزیابی  کارشناسی  های  دوره 
و تجهیزات ســاختمان و دکوراسیون 

داخلی برگزار می کند.

اولین  دکورتــاپ  معماری  گروه 
گروهی که در مشــهد پــروژه های 
معماری را به صورت انیمیشــن اجرا 
می کند و بحــث طراحی  واحدهای 
29 و 30 متــری مســکن های زوج 

های جوان را بر عهده دارند.
 همچنیــن  علیرضا پناهی – مدیر 
مســکن نفیس هدف از شــرکت در   
ایــن همایش  را توســعه برندینگ و 
بحث معرفی برند  و سیستم فایلینگ 
اختصاصــی عنــوان کــرد و افزود:   
ایــن مجموعه دارای  تیم پشــتیبانی 
انفورماتیک خیلی قوی اســت  و تیم 

ما آموزش اختصاصی  انســانی  منابع 
در رابطه با امالک می بینند.

عباسیان کارشــناس و پژوهشگر 
حقــوق و مربی ســازمان فنی حرفه 
نیز  از شرکت کاربران ساختمان   ای 
هدف از شــرکت در این همایش را 
آشــنایی و تنظیم قراردادهای مشاور 
امالک به صورت حقوقی عنوان کرد 
و در ادامــه گروه شــرکت کننده از 
امــالک خانی هدف  از شــرکت در 
ایــن رویداد بــزرگ را آشــنایي با 
ارائه  برای  خریداران  و  ســازندگان 

دانستند.  بهتر  خدمات 

غرفه داران هدف برگزاری رویداد مسکن را بررسی  کردند؛
معرفی برند و حضور فعال در میان سازنده ها و سرمایه گذاران

مســکن  وزارت  اســبق  وزیــر 
گفــت:  افغانســتان   شهرســازی  و 
ــه  ــد ک ــازی بپذیرن ــئولین شهرس مس
متناســب بــا اتفاقــات  درحــوزه اقتصاد 
بایســتی سیاســت هــای  و قوانیــن 
خــود را تغییــر دهنــد در غیــر صــورت  
حــوزه مســکن هــر روز گرفتــار تــر و 
ــا مشــکالت بیشــتر مواجــه خواهــد  ب

ــد.   ش
حســن عبدالهــی کــه در طــول 
ســالهای 90 تــا 91 مســئول وزارت 
مســکن و شهرســازی افغانســتان بــوده 
ــداد  ــن روی ــور در ای ــا حض ــت ،ب اس
ــهر  ــئوالن ش ــا مس ــت: آی ــزرگ  گف ب
خــود  از  کنــون  تــا  شهرســازی  و 
بــرای رفــاه مــردم  پرســیدند کــه 

ــد . ــه کنن ــتی چ بایس
ــالهای  ــه س ــزود :  در فاصل وی اف
را  مســکن  وزارت  کــه   91 و   90
ــش  ــدف  افزای ــا ه ــتم ب ــده داش برعه
مــردم  عمومــی  رفــاه  و  کیفیــت  
قیمــت  مســکن  درکمتــر از یــک 
ــه  ــای خالقان ــرد ه ــا عملک ــال  ب س
کاهــش یافــت وازدو هــزارو 200 بــه 
ــدرت  ــا ق ــت ت ــش یاف 550 دالر کاه
خریــد مســکن بــرای عمــوم مــردم در 

ــد. ــش یاب ــل افزای کاب
ــش  ــل در کاه ــن عام  وی مهمتری
قیمــت خریــد مســکن را افزایــش 
ــوان  ــاخت عن ــوژی س ــه و تکنول عرض
کــرد و افــزود: متاســفانه در ایــران 
شــرکت هــای بــزرگ در بخش مســکن 

ــدارد   ــود ن ــاخت وج ــوژی س و تکنول
وتنهــا رانــت زمیــن اســت کــه بعنــوان 
کاالی ســرمایه هــر روز گــران مــی 
ــت  ــرایطی سیاس ــن ش ــود ودر چنی ش
دولــت  بایــد افزایــش زمیــن ، تولیــد و 
بومــی ســازی مصالح ســاختمانی باشــد 
ــح ســاختمانی را  ــن بیشــتر و مصال زمی

ــد. ــد کن ــی تولی بوم
ــگ  ــه کــرد :  فرهن عبدالهــی اضاف
عمومــی بایــد افزایــش و نــگاه مــردم 
بــه کاال و مســکن تغییــر یابــد تــا 
ــای  ــد مســکن ه شــاهد کاهــش خری
ــه   ــوری ک ــیم بط ــاال باش ــراژ ب ــا مت ب
ــده    ــن ش ــار اقتصــادی موجــب ای فش
کــه رشــد فرهنــگ شــهر نشــینی 
اساســی  کاالی  یــک  از  را  مســکن 

ــل  ــک کاالی فاخرتبدی ــه ی ــوار  ب خان
ــد . کن

وی بــا اشــاره بــه  اینکه ســرمایه های 
ســرگردان خارجــی بــا توجه به پتانســیل 
هــا و جاذبــه هــای  مشــهد بســیار زیــاد 
اســت ، بیــان کــرد: متاســفانه نــه بخــش 
دولتــی و نــه خصوصــی  قــادر بــه جذب  
این ســرمایه هــا نیســتند  وامــکان رقابت 
ــای همســایه نیســت  ــه رقب ــا توجــه ب ب
ــیار  ــکن بس ــش مس ــان بخ ــن می ودر ای
مظلــوم وضعیــف اســت. وی افــزود: بــا 
توجــه بــه  عــدم پیــش بینــی وضعیــت 
ــد  ــروز، ســرمایه گذارهمانن اقتصــادی ام
گذشــته نمــی توانــد در ســاخت و ســاز 
ــتی در  ــد و بایس ــته باش ــارکت داش مش

چنیــن شــرایطی خالقانــه کار کنیــم. 

اغلــب  در  کــرد:  اضافــه  وی 
پــروژه هــای مشــارکتی در مشــهد  
ــه تحقیــق  ــدام ب کــه ســرمایه گــذار اق
وبررســی  مــی کند شــهرداری  مشــهد 
انتظــار دارد ســرمایه گــذار 4 برابــر بــار 
ــا  ــد و ب ــه دوش بکش ــهرداری  را ب ش
ایــن رویکــرد امــکان ســرمایه گــذاری 
ــه صفــر مــی رســد وســرمایه گــذار  ب

ــود. ــی ش ــذب نم ج
مســئولین   : کــرد  بیــان  وی 
ــا  ــه متناســب ب ــد ک ــازی بپذیرن شهرس
ــتی  ــاد بایس ــوزه اقتص ــات  درح اتفاق
ــر  ــود را تغیی ــن خ ــت ها  و قوانی سیاس
دهنــددر غیــر صــورت  حــوزه مســکن 
ــکالت  ــا مش ــر و ب ــار ت ــر روز گرفت ه

ــد.   ــد ش ــه خواه ــتر مواج بیش

سازنده بازار ملل مشهد  در همایش بزرگ مسکن بیان کرد؛

تغییری  متناسب با سیاست های حوزه اقتصاد  و  قوانین شهرسازی

ــل  ــر عام مدی
و  آب  شــرکت 
ــتان  ــالب اس فاض
خراســان رضــوی 
ــور  ــه ط ــت: ب گف
 25 در  متوســط 
ســال گذشــته هــر 
ســاله یــک متــر مکعــب کاهــش منابــع 
ــا توجــه  ــی داشــتیم و ب ــر زمین آب زی
ــه اول را در  ــازن رتب ــری مخ ــه کس ب

کشــور داریــم.
حســین اســماعیلیان افــزود: حــدود 
طریــق  از  آب  مصــارف  درصــد   80
ســفره هــاي زیرزمینــي تامیــن مي شــود 
ــت  ــا برداش ــي ه ــش بارندگ ــا کاه وب
ــي  ــاي زیرزمین ــفره ه ــه  از س ــي روی ب
ــي  ــالي های ــه و  خشکس ــورت گرفت ص
ــدیم  ــه ش ــا آن مواج ــي ب ــي در پ ــه پ ک
،حجــم منابــع تجدیــد پذیــر در آب 
ــش و  ــر کاه ــه اخی ــد ده ــتان در چن اس
موجــب شــده کــه ســاالنه حــدود یــک 
میلیــارد و یکصــد میلیــون متــر مکعــب 
ــته  ــي داش ــازن آب زیرزمین ــري مخ کس
بــه طــور متوســط در 25  باشــیم و 
ســال گذشــته حــدود یــک متــر شــاهد 

افــت منابــع ســفره هــاي آب زیرزمینــي  
ــه کســري مخــازن  ــا توجــه ب بودیــم وب
زیــر زمینــي رتبــه اول را در کشــورداریم.
 وی بــا بیــان اینکــه تابســتان امســال 
یکــي از ســخت ترین تابســتان ها بــه 
لحــاظ کمــي بارندگــي و افزایــش درجه 
ــته  ــه گذش ــد ده ــوا در چن ــرارت ه ح
بــوده ، گفــت: موضــوع  بحــران آب 
ــال  ــد س ــا چن ــال و ی ــه امس ــوط ب مرب
اخیــر نیســت، مشــکلي اســت کــه مــا به 
صــورت جــدي در چنــد دهــه گذشــته 
ــش                                                                                         ــا ک ــتیم و اساس ــه هس ــا آن مواج ب
ــه دلیــل اقلیــم  ور و منطقــه  خراســان ب
در  نیمــه خشــک  و  گــرم، خشــک 
شــرایط بحرانــی اســت . وی اضافــه 
کــرد: همــواره نیــاکان مــا در گذشــته بــا 
کمبــود آب و خشکســالي هــاي پــي در 
پــي مواجــه بودنــد وآثــار گذشــته مثــل 
ــه در اســتان  ــي ک ــوات وآب  انبارهای قن
اســت ، بیانگــر آن اســت  کــه مــا از دیــر 
بــاز بــا مشــکل کمبــود در همــه حــوزه 
ــوده و  ــه ب ــرب مواج ــژه آب ش ــا بوی ه
ــا گذشــته  هســتیم وتنهــا تفاوتــی کــه ب
دارد ایــن اســت  کــه هــم اکنــون  دولت 
ــه تامیــن  خــود را موظــف و مکلــف  ب

آب پایــدار در حــوزه شــرب مــي دانــد 
وبــا توجــه بــه وجــود شــرایط بحرانــی 
ــا و  ــان  نیازه ــتان همچن ــر اس ــم ب حاک
ــا  ــد. وی ب ــي یابن ــش م ــارف افزای مص
تاکیــد بــر اینکــه  سیاســت هــا و برنامــه 
ریــزي هــا در حــوزه تامیــن شــرب 
ــدار آب  ــن پای ــه ســمت و ســوی تامی ب
ــره  ــع و جی ــگیری از قط ــرب و پیش ش
اســت،  شــهرها  حــوزه  در  بنــدی  
افــزود: اســتان خراســان شــرایط ویــژه و 
دشــوارتري نســبت به کل کشــور دارد و 
متوســط بارندگــي هــاي اســتان نســبت 
ــوم  ــک س ــه ی ــور ک ــن کش ــه میانگی ب
میانگیــن جهاني اســت وابســتگي شــدید 
کشــاورزي  حــوزه  در  آب  مصــارف 
،خدمــات ،صنعــت و  شــرب بــه منابــع 
زیرزمینــي شــرایط را بحرانــی تر ســاخته 
ــه اینکــه8  ــا توجــه ب اســت. وی گفت:ب
ــر زمینــی  ــع زی درصــد برداشــت از مناب
بــه شــرب اختصــاص دارد  از یــک ســو 
ــی  ــر زمین ــی زی ــع آب ــدید مناب ــت ش اف
، تامیــن آب شــرب را بــا مشــکالت 
ــیت  ــاخته و حساس ــه س ــراوان مواج ف
هــاي محلــي و اجتماعــي در رابطــه 
بــا حفــر چــاه و انتقــال آب بــه شــدت 

افزایــش یافتــه اســت و از ســوی دیگــر  
نیــاز آب بــه واســطه افزایــش جمعیــت 
ــعه در  ــت توس ــطح بهداش ــهري وس ش
ــي و فضــاي ســبز  ــد تجــاري، صنعت بع

ــد. ــی کن ــر م ــه آب را شــدید ت ــاز ب نی
وی بــه اقلیــم خشــک و پیــش 
ــع آب  ــده مناب ــوص آین ــي در خص بین
طــي چنــد دهــه گذشــته اشــاره کــرد و 
گفــت:  پــروژه هــاي متعــدد آب رســاني 
ــن آب شــرب شــهرها اجــرا  ــراي تامی ب
شــده اســت  و در حــال حاضــر امــکان 
ــد از  ــن آب جدی ــت تامی ــش ظرفی افزای
ــم نیســت و  داخــل حــوزه اســتان فراه
ــن آب شــرب  ــراي تامی ــه ای کــه ب برنام
در دســتور کار وجــود دارد عمدتــا از 
ــاه مــدت و رفــع گــذر تنــش  ــوع کوت ن
ــش رو اســت . بطــور  ــال پی ــي در س آب
مثــال در ســال گذشــته 30 شــهر اســتان 
ــد  وشــاهد  در شــرایط تنــش آبــي بودن
بودیــم  شــرایط امســال ســخت ترشــد. 
و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر   
:در  کــرد  بیــان  اســتان   فاضــالب 
وزارت  سیاســت  گذشــته  ســال هاي 
نیــرو و دولــت پیشــگیری از جیــره 
ــوری  ــه ط ــود ،ب ــع آب ب ــدي و قط بن

کــه  10 درصــد کاهــش و کمبــود آب و 
اجــرای  برنامــه جیــره بنــدي در داخــل 
شــبکه هــاي آب بــا توجــه بــه شــرایط 
در  آبرســانی  هــای  در شــبکه  فنــی 
ــود 30 درصــدي  ــتانی  کمب خطــوط اس
را بــه همــراه دارد از ایــن رو  جیــره 
ــه   ــت ک ــکاري اس ــن راه ــدي آخری بن
ــی  ــتیم در حال ــرای آن هس ــه اج ناچارب
ــم   ــا حــد امــکان تــالش مــی کنی کــه ت
از رســیدن بــه وضعیــت قرمــز و جیــره 
ــود .  ــري ش ــهرها جلوگی ــدي آب ش بن
درتابســتان امســال بــا توجــه بــه شــرایط 
ــر  ــیعي را از مه ــات وس ــود ، اقدام موج
ــزي  ــه ری ــازو برنام ــته  آغ ــال گذش س
بــرای تامیــن شــرب شــهرها  بویــژه  30 
شــهری کــه در شــرایط تنــش آبــی قــرار 
داشــتند ، در مــدار اجــرا قــرار گرفــت و 
ــه جــا، 34  ــر و جاب ــه چــاه حف 31 حلق
ــره  ــدار به ــه م ــز و ب ــاه تجهی ــه چ حلق
ــه  ــر برثانی ــیدند و 628 لیت ــرداري رس ب
ــر  ــش ، 130 کیلومت ــی افزای ــت آب ظرفی
خــط انتقــال اجــرا شــد و 15 هــزار 
ــرداري  ــه بهــره ب متــر مکعــب مخــزن ب

ــید.              رس
   مهری خزاعی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  بیان کرد؛ 
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با عمه اش به پای حسین گریه میکند
در سجده هم برای حسین گریه میکند

سجاد آل عشق و امام بکاست او
هر لحظه در هوای حسین گریه می کند

ــر  ــت دفت ــری، سرپرس ــین صاب ــید حس س
ــا  ــان ب ــدس در اســتان کرم نمایندگــی آســتان ق
اشــاره بــه اقدامــات دفتــر نمایندگی آســتان قدس 
رضــوی در اســتان کرمــان بــرای تشــرف زائــران 
زیــارت اولــی محــروم بــه بــارگاه منــور رضــوی، 
عنــوان کــرد: در نیمه نخســت ســال جــاری بیش 
از 3 هــزار و 570 زائــر در قالــب 65 کاروان مهــر 
درخشــان رضــوی بــه مشــهد مقــدس مشــرف 
ــوز  ــوص دانش آم ــه 36 کاروان مخص ــدند ک ش

نیازمنــد و زیــارت اولــی بــوده اســت.
ــه اینکــه در ســال 96  ــا اشــاره ب ــری ب صاب
نزدیــک بــه 9 هــزار و 300 زائــر زیــارت اولــی 
ــدس و حــرم  ــه مشــهد مق ــان ب ــتان کرم از اس
ــزام  ــت: اع ــدند، گف ــزام ش ــوی اع ــر رض مطه
زائــران در ســال 97 نیــز بــا ســهمیه ای بالــغ بــر 

9 هــزار نفــر ادامــه خواهــد داشــت.
وی در ادامــه بــه برخــی از فعالیت هــای ایــن 
دفتــر نمایندگــی در شــش ماهــه نخســت ســال 
جــاری اشــاره و اظهــار کــرد: در ایــن ایــام بیــش 
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــر ب ــزار و 300 نف از 4 ه
ــاری  ــامانه خادمی ــوی در س ــدس رض ــتان ق آس
ــام کردنــد کــه بــرای یــک هــزار و 586  ثبــت ن
نفــر از آنهــا کالس های آموزشــی ضمــن خدمت 
و توجیهــی برگــزار شــد. همچنین اهــدای کارت  
ــروم و  ــاران مح ــادات، بیم ــام س ــه ایت ــه ب هدی
صعــب العــالج، توزیــع یــک هــزار و 872 ســبد 
غذایــی، مشــارکت در برگــزاری مراســم افطــاری 
در 10 نقطــه اســتان و ... بخشــی از فعالیت  هــای 

ایــن دفتــر در ســال جــاری اســت.

اعزام بیش از 9000 زائر محروم کرمانی 
ع( ( به بارگاه امام رضا

با توجه به اینکه فرایند مبحث بازآفرینی 
پایدار شــهری امری میان بخشی و چند 
وجهــی در الیه های متعــدد اقتصادی، 
اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، مدیریتی 
و ...می باشــد، الزمه نهادینه شدن این امر 
درساختار مدیریت شهری کشور، افزایش 
تعامل، هم افزایی و هماهنگی بین بخشی 

در این زمینه است.
معاون اقتصادی شهردار مشهدخبرداد: 
سازمان بازآفرینی با هدف گسترش مثبت 

شهر مشهد تشکیل خواهد شد.
 توانمندســازی و افزایــش رفــاه 
اجتماعی شــهروندان در گرو رشــد و 
توسعه اقتصادی شــهر است، امری که 
بازگــوی محوریت اصلــی بازآفرینی 

فضاهای شهری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی معاونت 
اقتصادی شــهردار مشهد، رضا خواجه 
نائینی با پرداختن به موضوع بازآفرینی 
شهری عنوان کرد: بازآفرینی مجموعه  ای 
از فعالیت ها است که با مشارکت عموم 
سازمان ها و نهاد های مردمی تحقق می 
یابد و باعث ایجاد یک پیشرفت پایدار 
در شهر می شود و به طور کلی سیاستی 
جامع برای حل مشــکالت شهر است، 
به نحوی که تاثیر بسزایی در پیشرفت 
سطح و کیفیت زندگی شهروندان دارد. 
همچنیــن واژه مشــارکت  عمومی در 
بحــث بازآفرینی عرصه را برای توجه 

بــه مفاهیم اجتماعــی و نظرات مردم 
باز نمــوده و آن را در صدر اولویت و 

اهداف قرار داده است.
وی بــا اشــاره به اینکه بــا اجرای 
بازآفرینی شهری و مشارکت حداکثری 
انتظــار می رود اهداف مثبتی در شــهر 
پدیدار شــود، افزود: باز آفرینی اهدافی 
از جمله پیشگیری از گسترش محدوده 
ها و محله های نابســامان شهری را از 
لحاظ اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی 
و کالبدی به دنبال دارد، همچنین سبب 
ارتقای فرهنگ شــهروندی، مشارکت 
و همــکاری نهادهای محلــی، ارتقای 
کیفیت، ایمنی و پایداری ساخت و ساز 
و برخورداری ســاکنان از زیرســاختها 
و خدمات مطلوب شــهری می شــود؛ 
از دیگر اهــداف این مبحث می توان به 
بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد 
فرصت های شغلی و درآمد برای آنان با 
توجه به ظرفیت های توسعه ای محدوده 
ها و محله های هدف؛حفاظت پایدار و 
احیاء میراث فرهنگی، تاریخی و هویت 
فرهنگی شهری و سبک زندگی پایدار 
در اقدامات احیاء، بهســازی و نوسازی 

شهری اشاره کرد.
معاون اقتصادی شــهردار مشهد در 
تشریح اهمیت تشکیل سازمان بازآفرینی 
بیان داشت: با توجه به اینکه فرایند مبحث 
بازآفرینی پایدار شهری امری میان بخشی و 

چند وجهی در الیه های متعدد اقتصادی، 
اجتماعــی، کالبدی، زیســت محیطی، 
مدیریتی و ...می باشد، الزمه نهادینه شدن 
این امر درساختار مدیریت شهری کشور، 
افزایش تعامل، هم افزایی و هماهنگی بین 
بخشی در این زمینه است. بنابراین جامعیت 
این برنامه بسیار قابل اهمیت است و بر این 
اساس شرایط موجود برای ایجاد عدالت 
اجتماعی و پیشرفت درون زای محالت، 
نیاز به اقدام مشترک دستگاه های دولتی 
، تامیــن بودجه ، دریافت نظرات مردم و 
تامین منافع تمام ذینفعان دارد. از این رو 
بــرای اجرای اقدامات مذکور در اســرع 
وقت، رفع مشکالت ارتباطی بین دستگاه 
ها و نظارت بر روند موارد مرتبط نیاز به 
ایجاد سازمان بازآفرینی احساس می شود.

خواجه نائینی رشد و توسعه اقتصادی 
شــهر در تمامــی ســطوح را از اهداف 
اصلی حوزه اقتصادی دانســت و گفت: 
توانمندســازی و افزایش رفاه اجتماعی 
شهروندان در گرو رشد و توسعه اقتصادی 
شهر اســت، امری که بازگوی محوریت 
اصلی بازآفرینی فضاهای شهری خواهد بود. 
از طرفی حلقه مشترک تمام طرح ها و برنامه 
ها اعــم از خدمات کالبدی در زمینه های 
زیربنایی و روبنایی ، اجتماعی و اقتصادی و 
تامین منابع مورد نیاز، وابسته به این موضوع 
است، موضوعی که در بازآفرینی فضاهای 
شهری از محل توانمندسازی و مشارکت 

مردم ، سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
منابع ســایر دســتگاه های دولتی مرتبط 
بازآفرینی شهری و مشوق های اقتصادی 
شهرداری نقش بسزایی ایفا می کند. روندی 
که مسئولیت نظارت و تحقق آن برعهده 

حوزه اقتصادی می باشد.
وی در خصــوص وضعیت بازآفرینی 

محالت شهر مقدس مشهد خاطر نشان کرد:
براســاس سرشــماری که در سال 
1395 صورت پذیرفت، شــهر مشهد با 
مســاحت 35هزار و 147 هکتار نزدیک 
به 3میلیون و576 هزار نفر جمعیت دارد، 
همچنین طی تحقیقات بــه عمل آمده 
مساحت پهنه های بافت فرسوده،حاشیه 
نشین وناکارآمد شــهر معادل 6هزار و 
140هکتــار با جمعیت یــک میلیون و 
400 هزار نفر می باشد. عدد و رقمی که 
شامل 66 محله از محالت شهر می شودو 
اقدامات بســیاری در 7گام مثبت شامل 
مطالعات و شناخت موضوعات، ایجاد 
ســازمان و تثبیت جایــگاه آن، تدوین 
اهداف ، راهبردها و سیاست ها، تدوین 
شــرح خدمات تسهیلگران، شناسایی و 
ارزیابی تسهیلگران، شناسایی و اولویت 
بندی مناطق هدف و تهیه برنامه 97-
1400 و بودجه ســاالنه شهر که پیش 
بینی اولیه در این زمینه انجام شده و از 
طریق مشاور در مرحله تدقیق و تدوین 

نهایی است، می باشد.

معاون اقتصادی شهردار مشهد:
      سازمان بازآفرینی با هدف گسترش مثبت مشهد تشکیل می شود

خداحافظ مستأجری
ارزشــمند  کتــاب  نویســنده  علیــزاده  بهــرام 
ــکن  ــزرگ مس ــداد ب ــتأجری در روی ــظ مس خداحاف
ــور  ــتأجر در کش ــد مس ــه 33 درص ــاره ب ــهد اش مش
کــرد؛ و مســتأجران را بــه ســه دســته تقســیم نمــود:

دسته اول: دور از خرید
دسته دوم: نزدیک به خرید

دسته سوم: آماده خرید
وی ادامــه داد: گــروه خونمــون کــه خداحافــظ 
مســتأجری زیرمجموعــه آن اســت به عنــوان تنهــا مرجع 
کشــور اســت کــه رویکــرد توانمندســازی به مســتأجران 
ــد  ــر تولی ــن ام ــرای ای ــدن دارد و ب ــه دار ش ــرای خان ب
ــرای مســتأجران نمــوده اســت. ــوای تخصصــی ب محت

گــروه  محتوایــی  تولیــدات  ازجملــه 
ــاب کار  ــتأجری؛ کت ــظ مس ــاب خداحاف خونمون)کت
خداحافــظ مســتأجری؛ مشــاوره؛ برگــزاری ســمینارها 

اســت. آموزشــی  کارگاه هــای  و 
سرفصل های آموزشی خداحافظ مستأجری:

* روان شناسی خرید خانه
* 11 روش برای خرید خانه

* چگونه پول خرید خانه را فراهم کنید؟
* تحلیل بازار مسکن

* حقوقی امالک
* ساختمان شناسی

* وام از کجا؟
* شهرشناسی و منطقه شناسی

* شناخت مشاور امالک
کانال هــای ارتباطــی جهــت خریــد کتــاب و 

شــرکت در کارگاه هــای آموزشــی
تلفن همراه: 09150303080 

 khodahafezmostajeri.ir سایت: 
@khodahafezmostajeri  :کانال تلگرام


