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مسکن یک نیاز اساسی و زیستی است و 
حق اجتماعی هر فرد و خانواده است.

 در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق 
هر خانواده ایرانی محسوب شده است، سرپناه 
مناسبی که بتواند انسان را در برابر شرایط جوی 
مصون نگهداشته، به ساکنان آرامش، سالمت و 

شادابی  عرضه کند.
شاید بعضی ها این تصور را داشته باشند که منظور 
از مسکن و سرپناه، داشتن یک چهارچوب فیزیکی 
و وجود ســاختمانی تشکیل شده از آهن و چوب و 
آجر برای در امان ماندن از شــرایط جوی و خطرات 
مختلف است اما کارکرد اصلی مسکن عالوه بر نقش 
آن به عنوان ســرپناه، فراهم آوردن شرایط مطلوب 
برای خانواده به منظور تحقق فعالیت های خانوادگی 
است، در واقع یکی از پیامدهای بسیار مثبت و مهم 

مسکن ثبات و همبستگی خانواده است.
با این حال امروز داشتن مسکن مناسب به یک 
دغدغه مهم و اساسی مبدل گردیده و نوسانات قیمتی 
و همچنین نبود نظارت بر امر مسکن یکی از مسایل 

قابل بحث و بررسی است. 
نزدیک ترین فضای مرتبط با انسان

خانه نزدیک ترین فضای مرتبط با انســان است 
و انســان اولیه تجارب رابطه خــود با دیگران را در 
آن می آزمایــد و در واقع پیش زمینه ای برای ورود 
به اجتماع بزرگتر اســت. عدم دسترسی به مسکن 
مناســب با افزایش میزان بزهکاری، طالق و از هم 
گســیختگی اجتماعی ارتباط زیاد دارد و یک عامل 
بازدارنده در رشد و اعتالی اجتماعی، فرهنگی و روانی 

محسوب می شود. 
»زهره کدخدایی« کارشناس مسائل اجتماعی و 
مشاور خانواده در گفت و گو با گزارشگر روزنامه کیهان 
در این باره می گوید: »نیاز انسان ها به مسکن مانند 
نیاز به آب و غذا اســت، چرا که خانه محیطی امن 
برای تغذیه روحی و روانی اســت و اعضای خانواده 
پس از گذراندن ساعاتی پر از دغدغه و شلوغی نیاز 
به آرامش و استراحت دارند که این مسئله در خانه 
به وجود می آیــد. به عالوه خانه محیطی برای ابراز 
همبســتگی، عالقه و اتحــاد و همدلی بین اعضای 
خانواده است و افراد خانواده با داشتن چنین پشتوانه 
و حمایتی از سوی یکدیگر دلگرم می شوند و به کار و 
فعالیت می پردازند و روز جدید خود را آغاز می کنند.«
وی اضافه می کند: »بسیاری از زوج های جوانی 
کــه به من مراجعه می کنند و دارای مشــکالتی به 
ویژه در آغاز زندگی خود هستند از مشکل نداشتن 
مســکن یا مسکن مناسب در رنج هستند. برخی از 
زوج ها مجبورند به خاطر نداشتن مسکن با خانواده 
همسرشــان زندگی کنند و این مســئله برایشان 
مشکل ساز می شود، چرا که زوج های جوان دوست 
دارند که مستقل زندگی کنند و در اوایل زندگی شان 
مســتقالنه تصمیم بگیرند و به دلخواه خود رفت و 
آمد کنند. به طور مثال خانم جوانی که تازه ازدواج 
کرده بود نزد من آمد و از مشــکلی که با همسرش 
درباره نداشتن مسکن مستقل برایش به وجود آمده 
بــود گله می کرد و می گفــت رفت و آمدهای من و 
همســرم دقیقا به وســیله خانواده همسرم کنترل 
می شود و ما نمی توانیم میهمانی های متعدد داشته 

یک کارشــناس مسائل اجتماعی: 
بسیاری  مسکن  مشکل  متأسفانه 
از خانواده هــا را بــا دردســر و 
گرفتاری مواجه کــرده و حتی در 
شرایط حاد و بحرانی ممکن است 
منجــر به طالق و جدایی شــود.  

داشتن نیست و مشکالت متعددی در سر راه زوج ها 
به وجود می آید که اگر برای آنها از قبل برنامه ریزی 
نکرده و شرایط مناسب را فراهم نیاورده باشند ممکن 

از حوزه های دیگر حاکم است نشأت گرفته از وضعیت 
اقتصادی است که در کشورمان وجود دارد. متاًسفانه 
وجود دالالن و سوء مدیریت هایی که در حوزه کالن 
اقتصادی کشور وجود دارد سبب شده است که مردم 
امروز در تأمین نیازهای اولیه خود یعنی مســکن، 
خوراک و پوشاک دچار مشکل شوند، روندی که ادامه 
آن مشکالت بیشتری را برای مردم ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
همچنین خاطرنشان می کند: »بدون شک تا زمانی که 
ثبات قیمت ها در کشور برقرار نشود و قدرت خرید 
مردم افزایش پیدا نکند قطعا نمی توان به ایجاد رونق 
و خرید و فروش در بازار مسکن امیدوار بود، بنابراین 
برای بهبود اوضاع در این بستر باید اقدامات ویژه ای 
از سوی دولت صورت گیرد که متاسفأنه صراحتاً باید 
گفت دولت در این راستا در منفعل ترین حالت ممکن 
اســت و تا زمانی که قوه  مجریه در این راستا اقدام 
عملی را انجام ندهد بعید به نظر می رسد که ما شاهد 
افزایش قدرت خرید مردم در حیطه مسکن باشیم.«

راهکارهای پیشنهادی
باالخره حباب قیمت های مســکن باید شکسته 
شود و قفلی که به گره بحران مسکن زده شده باید 
باز شود. برای همین منظور کارشناسان راهکارهایی 

را پیشنهاد داده اند. 
»ایــرج رهبر« نایب  رئیس  انجمن انبوه ســازان 
تهران دو راهکار را برای کاهش دوره انتظار مسکن 
و کاهش شاخص دسترسی به مسکن پیشنهاد کرده 
و می گوید: »افزایش قدرت خرید، نه با افزایش سقف 
تسهیالت و کاهش قیمت مسکن دو راهکاری است 
که دولت می تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن 

در پیش گیرد.«
وی معتقد اســت که کاهش قیمت مسکن تنها 
درصورتــی اجرایی خواهد شــد که دولــت با ارائه 
تســهیالت به انبوه سازان، تولید مسکن در کشور را 
افزایش دهد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه درحال 
حاضر برای پاسخ به تقاضای مسکن در کشور، باید 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود، دولت 
ابتدا با ارائه تسهیالت ازجمله زمین ارزان قیمت و سایر 
تسهیالت ارزان زمینه افزایش تولید مسکن را فراهم 
کند.کارشناسان مسکن نیز معتقدند که برای جبران 
کســری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن، برنامه 
درازمدتی نیاز است که باید براساس آن زمینه تولید 
متناســب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح 
باید همه ابزار های مالی در اختیار مســکن و بخش 
خصوصی قرار داده شود. این کارشناسان زنگ های 
خطر را به صدا در آورده و می گویند با توجه به درآمد 
1/5 تا 2 میلیونی بســیاری از خانوارهای ایرانی اگر 
وضــع به همین منوال پیش بــرود برای خرید یک 
آپارتمان 50 یا 60 متری خانواده ها باید 45 ســال 

صبر کنند تا صاحب خانه شوند!!

است دردسرساز شود و هدف اصلی و اساسی ازدواج 
فراموش گردد.

خانم »میر بها« که پسرش به تازگی عقد کرده 

اســت به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »خدا را 
شــکر چند ماه پیش پســرم ازدواج کرد و اکنون با 
همسرش مشــغول تهیه و تدارک وسایل زندگی و 
از همه مهم تر تهیه مســکن هستند اما هنوز خانه 
مناسبی پیدا نکرده اند. اجاره آپارتمان ها بسیار باالست 
و برخــالف آنکه می گوینــد آپارتمان های کوچکتر 
ارزانتر هستند اما اینطور نیست و آپارتمان های یک 

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به درآمد 1/5 تا 2 میلیونی بسیاری از 
خانوارهای ایرانی اگر وضع به همین منوال پیش برود برای خرید یک آپارتمان 
50 یا 60 متری خانواده ها باید 45 ســال صبر کنند تا صاحب خانه شوند!!

خوابه یا دوخوابه کوچک هم بســیار گران هستند و 
با توجه به اینکه پســرم کارمند یک شرکت است و 
حقوق چندان باالیی نمی گیرد واقعا نمی دانم مشکل 

مسکن فرزندم را چگونه حل و فصل کنم؟«
وی اضافه می کند: »همسرم می گوید خانه خود 
را بفروشــیم و برای پســرم یک خانه رهن کنیم و 
خودمان هم اجاره نشــین شویم اما با توجه به اینکه 
همسرم بازنشســته است و با حقوق بازنشستگی او 
زندگی می کنیم از این مســئله ترس و واهمه دارم 
که در آخر عمری آواره این خانه و آن خانه بشــویم 
و تحمل این شرایط را نداشته باشیم. از طرف دیگر 
بایــد فرصتی هم به جوانــان داد تا خود را آزمایش 
کنند و با شرایط سخت زندگی آشنا شوند تا آبدیده 

و کارآزموده شوند.«
خانــم میر بها همچنین می گویــد: »البته ما از 
حمایت و پشــتیبانی فرزندانمان تا آخر عمر دست 
برنمی داریم و با هر امکانی که داریم از آنها حمایت 
می کنیم اما از دولت و مســئولین می خواهیم که به 
فکر جوانان باشند و با در اختیار گذاشتن تسهیالت 
مناسب یا خانه های ارزان قیمت مشکل مسکن آنها 

را حل کنند.«
سخن مسئولین

»محمدرضا رضایی« رئیس  کمیســیون عمران 
مجلس درباره مشکالت مسکن برای مردم می گوید: 
»در حال حاضر خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها 
به یک رویا تبدیل شده  است و اخیرا رهبری هم این 
موضوع را متذکر شدند، بنابراین دولت باید توجه ویژه 

به این حوزه داشته باشد.«

وی تصریــح می کند: »باید در گام اول ســقف 
تسهیالت ساخت مسکن افزایش یابد. سهم مسکن 
در تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها تنها 8 درصد 
اســت. 92 درصد از منابع بانکی به ســایر حوزه ها 
تسهیالت داده می شود و قرار شده  که سهم مسکن 
از تســهیالت بانکی به 20 درصد برسد. پیشنهاد ما 
این است که تسهیالت ساخت مسکن به 150 میلیون 

تومان برسد و قابل انتقال به خریدار باشد.« 
رئیس  کمیســیون عمران اضافه می کند: »یکی 
از موانع افزایش تولید مســکن نبود زمین اســت، 
متاسفانه بسیاری از دســتگاه های دولتی علی رغم 
دستور رئیس جمهور از واگذاری اراضی خود به وزارت 
راه  و شهرســازی سر باز می زنند. این اراضی باید در 
اختیار وزارت راه  و شهرســازی قرار بگیرد تا بخش 
خصوصی برای ساخت مسکن انگیزه داشته باشد و 

مشارکت کند.«
به گفته رئیس  کمیسیون عمران مجلس،  دولت 
و شــهرداری قول تخفیــف در هزینه های عوارض 
ســاختمانی را داده  است تا تولید مسکن با کاهش 
قیمت تمام شده  افزایش یابد. تحریک ساخت وساز 
در بافت های فرسوده هم می تواند باعث تولید مسکن 
ارزان قیمت متناسب با توان خرید مردم شود و هم 
مشکل این بافت ها و مخاطراتی که برای ساکنان آن 

دارد را حل کند.
»تقی کبیری« عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی نیز طی اظهاراتی درباره وضعیت 
نابســامان بازار مســکن ابراز نگرانی کرده و معتقد 
اســت، وضعیتی که امروز در بازار مسکن و بسیاری 

سرنوشت مسکن به کجا ختم می شود؟!
ش پایانی

بخ فریده شریفی

صبر 45 ساله!  باصاحب خانه  شدن 

رئیس کمیسیون عمران مجلس: یکی از موانع افزایش تولید 
مسکن نبود زمین است، متاسفانه بسیاری از دستگاه های  
دولتی علی رغم دستور رئیس جمهور از واگذاری اراضی خود 
به وزارت راه  و شهرسازی سر باز می زنند. این اراضی باید در 
اختیار وزارت راه  و شهرسازی قرار بگیرد تا بخش خصوصی 
برای ساخت مسکن انگیزه داشته باشد و مشارکت کند.

باشیم یا خانواده و فامیل من زیاد نمی توانند به خانه 
ما بیایند چرا که از سوی خانواده همسرم مورد انتقاد 
قرار می گیریم و می گویند پسرمان تحت فشار مالی 
قرار می گیرد و رفت و آمدهای خود را کم کنید. در 
حالی که من از روابط اجتماعی و معاشرت با فامیل، 
دوســتان و اقوام بسیار خوشحال می شوم و طرفدار 
رفت و آمد های خانوادگی و دوســتانه هستم. البته 
هر رفتی، آمدی هم دارد و ما هم به میهمانی دعوت 
می شویم اما خانواده همسرم باز هم ایراد می گیرند 
و می ترسم که این مسئله به اختالف من و همسرم 

منجر شود.«
این کارشــناس همچنین می گوید: »متاسفانه 
مشکالت اینچنینی به خصوص در اوایل ازدواج بسیار 
زیاد اســت و مشکل مسکن بسیاری از خانواده ها را 
با دردسر و گرفتاری مواجه می کند حتی در شرایط 

حاد و بحرانی منجر به طالق و جدایی می شود.«  
فقدان مسکن عامل مؤثری در پیدایش افسردگی 
و اختالالت رفتاری، شــخصیتی و همچنین کاهش 
مقاومت فرد در برابر مشــکالت است. انسانی که به 
دلیل بحران اقتصادی نتواند مسکن مناسب و مستقلی 
داشته باشد دچار بحران می شود. این بحران ساختار 
شخصیتی فرد را در معرض آسیب جدی قرار می دهد.

مهم ترین مشکل زوج های جوان
بدون شک ازدواج یکی از مهم ترین و اساسی ترین 
مراحل زندگی انسان ها است و تاثیر مثبتی در تکامل 
و بقای نســل انسان ها دارد که در دین اسالم نیز به 
آن سفارش زیادی شده اســت. اما این اقدام و این 
مرحله از زندگی انسان باید با نهایت دقت و مطالعه 
انجام شود چرا که زندگی فقط ابراز عالقه و دوست 
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مدارک مفقود شدهنوع کاربریتیپنوع خودرومدلپالک خودروردیف

اصل کارتسواریآردی ۱600پژو۸۲ایران 5۱-767 الف ۱۱۱
اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-56۹ الف ۲۱۱
اصل کارتسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۸5-55۹ الف ۳۱۱
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۱ایران 7۱-۲۸6 الف ۴۱۱
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۴75 الف 5۱۲
اصل کارت- اصل سندسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-675 الف 6۱۲
اصل کارتسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-6۹7 الف 7۱۲
اصل کارتسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-6۸۳ الف ۸۱۲
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-6۸7 الف ۹۱۲
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۴۹۴ الف ۱0۱۳
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۴7۹ الف ۱۱۱۳
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۴۴۱ الف ۱۲۱۳
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۲۸۹ الف ۱۳۱۴
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۳67 الف ۱۴۱۴
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۳65 الف ۱5۱۴
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-77۲ الف ۱6۱۴
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریپارسپژو۸۱ایران ۳۳-5۴۸ الف ۱7۱5
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۳۳۱ الف ۱۸۱5
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-66۲ الف ۱۹۱5
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-6۳5 الف ۲0۱5
اصل سند- اصل کارت- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۳۹۳ الف ۲۱۱5
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریجی ال ایکسپژو۸۲ایران ۳۳-۳۸۸ الف ۲۲۱5
اصل سند- اصل فاکتور فروشوانت۲000مزدا۸0ایران 5۹-۳5۴ الف ۲۳۱۱
اصل سند- اصل کارت- اصل فاکتور فروشوانت۲000مزدا۸۳ایران ۳۳-6۱7 الف ۲۴۱۲
اصل کارتوانت۲000مزدا۸۳ایران ۳۳-6۱۴ الف ۲5۱۲
اصل کارتوانت۲000مزدا۸0ایران ۳۳-۲۹۹ الف ۲6۱۲
اصل کارتوانت۲000مزدا۸0ایران ۳۳-۱۴۳ الف ۲7۱5
اصل کارتوانت۲000مزدا۸0ایران ۳۳-۱۴۲ الف ۲۸۱5
اصل فاکتور فروشکامیونت ون۲۴00نیسان7۲ایران ۳۳-5۸6 الف ۲۹۱۴
اصل سند- اصل فاکتور فروشسواریپاترول ۴ دربنیسان76ایران ۳۳-۱۴۴ الف ۳0۱5
اصل فاکتور فروشآمبوالنس هایروفپاترول ۴ دربنیسان75ایران ۳۳-۱56 الف ۳۱۱5
اصل فاکتور فروشوانتدی ایکسنیسان۸۲ایران 6۳-۸66 الف ۳۲۱۹
اصل کارتوانتدی ایکسنیسان۸۲تهران 7۸۸ ب ۳۳۴۱
اصل سند- اصل فاکتور فروشبنز۱۹۸۲بنز۱۹۸۲ایران ۳۳-5۲۸ الف ۳۴۱۲
اصل فاکتور فروشکامیون مسقفLPK۳۲/۸0۸بنز70ایران ۳۳-۱۸5 الف ۳5۱5
اصل فاکتور فروشکامیون5۲/۱۹۲۱Lبنز خاور6۳ط/۳6۴7۹۹۳-5۱
اصل فاکتور فروشکامیون5۲/۱۹۲۱Lبنز خاور6۳ط/۳7۴7۹۹۴-5۱
اصل فاکتور فروشکامیونسوپر کمتلیالند56ط/۳۸۱۹77-5۱
اصل فاکتور فروشباالبر۹۱۱/۴۲Lکامیون۳۹۹۴۲۴57۱
اصل سند- اصل کارت- اصل فاکتور فروشکفی۹۱۱/۴۲Lکامیون۴0۹۴۲۴67۱
اصل سند- اصل کارت- اصل فاکتور فروشتانکر آب۹۱۱/۴۲Lکامیون۴۱۹۴۲۴77۱
اصل فاکتور فروشکمپرسی5۲/۱۹۲۱Lبنز خاور7۲ط/۴۲۲۹۳۸۸-5۲
اصل سندمینی بوس۳0۹بنز 7۱۳0۹ایران ۳۳-6۸۹ الف ۴۳۱۲
اصل سندمینی بوس۳0۹بنز7۱ایران ۳۳-۳5۱ الف ۴۴۱۴
اصل سند- اصل فاکتور فروشمینی بوس۳0۹بنز7۱ایران ۳۳-۱7۳ الف ۴5۱5
اصل سند- اصل فاکتور فروشمینی بوس۳0۹بنز7۱ایران ۳۳-۱76 الف ۴6۱5
اصل سند- اصل فاکتور فروشاتوبوس۳0۲بنز6۲ایران ۳۳-7۳7 الف ۴7۱۳
اصل سند- اصل فاکتور فروشکامیون کمپرسی۲6۲۴LKبنز۸7ایران ۳۳-6۹۸ الف ۴۸۱۲
اصل سند- اصل کارت- اصل فاکتور فروشسواریسی یلودوو۸0ایران ۳۳-۱۴۱ الف ۴۹۱5
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اعالم مفقودی اسناد خودرو
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 60۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱05۸755

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 


