فایده شما؟ نقص ما!
یک خانه مناسب؟ مشکل بدست میآید! بلکه نی در ینا ،در وایمر ،و نی در ایرفورت.
چیزیکه در تورینگن در حال حاضر در رشد است ،بازار خوب جایداد میباشد که برای ما
کراه دهنده گان فقط یک معنی را میرساند و آن هم (کرایه گران) میباشد .بطور مثال :اوسط
کرایه خانه در بین سالهای  ۲۰۰۷الی  ۲۰۱۱به مقدار ٪۲۶بلند رفته است و در ینا این
اوسط به مراتب قیمت از مقایسه با دگر شهرها میباشد .بسیاری از ساکنین باید یک قسمت
اعظم از عاید خودرا صرف کرایه خانه کنند ،و همیشه در فکر کوچ کردن ناخواسته و غیر
داوطلبانه هستند .و کسانی که به این شهر ها کوچ کنند به مشکل پیدا کردن مکان
برمیخورند .افراد باعاید کم ،مهاجرین ،والدین مجرد ،کهن ساالن و  ...در ایرفورت ،ینا و
وایمر مواجه با فقدان شدید خانه های مناسب هستند.
علت آن ،بازار امالک و مستغالت (مارکیت یا رهنماهای معاالت خانه ها) بوده که راه
کاپیتالیزم را برای منافع بیشتر پیش میبرند و پالیسی های که خصوصی سازی و بازار آزاد
را برای این تاجران مهیا میسازد .باهم اینها شهر را به یک محل تبدیل میکنند که در آن
شهر نشینان همیشه ترس از باال رفتن قیمت های کرایه و بیجا شدن را میداشته باشند .اما
خانه های ما بازار سرمایه گذاری نیست که هر کس منافع خودرا در اینجا اولیت بدهد.
ازاین لحاظ ما شهر خودرا در اولین گردهمای مردمی به تاریخ  ۷اپریل  ۲۰۱۸دوباره
میگیرم.
✪ ما باهم به جاده ها میبرآیم بخاطرکه ما مارکیتینگ و فروش غیر مناسب شهر خودرا دگر
قبول نداریم .ما خواهان پالیسی هستیم که تنها منافع تجار را درنظر نگرفته بلکه مناسب،همه
جانبه و منصفانه باشد.
✪ ما باهم به جاده ها میبرآیم بخاطرکه شهر ما بیشتر از مراکز کانفرانس ،موزیم ها ،مکان
های تجارتی ،سرک ها و ایستگاهای  ICEمیباشد.
✪ ما میخواهیم دریک شهری زندگی کنیم که متنوع ،رنگارنگ و غیر بازرگانی بوده و
توسط خودمان تشکیل شده باشد.
✪ ما باهم به جاده ها میبرآیم بخاطرکه شهر مربوط همه مان میشود.
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