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تفــاوت طــرح تفصیلــی با 
همشهری

آنالین
واقعیت های موجود شهر تهران، 
کاهش ۷۰درصدی ساخت وساز 
در بافت های فرســوده با تقلیــل یک طبقه 
تشــویقی، جزئیات ســاخت ۱۸۰هزار واحد 
مسکونی در تهران با روش مشارکتی و تشویقی، 
جا به جایی ساکنان باغ آذری و اختصاص مکان 
آن به ســرانه های خدماتی هفت گانه شهر از 
مهم ترین محورهای صحبت های سرپرســت 
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران 
اســت. حمیدرضا صارمی، معــاون معماری و 
شهرسازی شــهرداری تهران در این رابطه با 

همشهری آنالین گفت وگو کرده است.

آقای صارمی، اگر بخواهید 
از میــان همــه اهــداف 
برنامه هــای معاونــت  و 
شهرســازی و معمــاری 
شــهرداری تهران در این دوره، یک یا 2 برنامه 
شــاخص را نام ببرید که قرار اســت در مدت 
۴ساله مدیریت شهری به سرانجام برسد، از چه 

برنامه هایی اسم می برید؟
معاونتشهرســازیومعماریشهرداریتهرانبه
نوعیمغزافزارحرکتتحولیشــهردرحوزههای
مختلفازباباجرایمقررات،ضوابطوراهبردها
محسوبمیشود.بنابراینامکانانتخابیکهدف
ازبیناهدافدراینمعاونتممکننیست.بهطور
متوسطحدود۵۰درصدازدرآمدهایشهرتهران
ازحوزهشهرسازیحاصلمیشــود.اینموضوع
نشانمیدهدکهتحوالتعمرانیشهروپیشرفت
شهرتهرانبهصورتنانوشتهباحوزهشهرسازیو

معماریارتباطدارد.
در دوره گذشــته مدیریت شهری، 
درخصوص بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران 
عنوان شــد که اقداماتی در این زمینه صورت 
گرفته اســت و کار مطالعات آن هم به دانشگاه 
تربیت مدرس واگذار شد؛ اما در نهایت این طرح 
به سرانجام نرســید. معاونت شهرسازی برای 
بازنگری 2 طرح مهم جامع و تفصیلی تهران چه 

برنامه ای دارد؟
تهرانوشــهرهایدیگرکشــورازاینمسئلهرنج

میبرندکهوزارتراهوشهرســازیوشورایعالی
شهرسازیومعماریبهعنوانمرجعتهیهطرحهای
توسعهشهریباشدوشــهرداریبهعنوانمجری
طرحعملکند.همچنینطرحهایجامعوتفصیلی
پایشیونظارتیبرایارزیابیخودندارندوهمینکه
ابالغشد،بهامانخدارهامیشوندوچندسالازآن
میگذردتاشایددوبارهنگاهیبهآنبکنند.معتقدم
همطرحجامعیکهسال۱۳۴۹تصویبشدانحراف
زیادیداشتوهمطرحجامعیکهسال۱۳۸۶به
تصویبرسیدوبهتبعآن،طرحتفصیلیکه۱۳۹۱
ابالغشدواینمســئلهنشانمیدهدکهطرحهابا

واقعیتهایموجودشهرمتفاوتهستند.
براســاس موضوع قرارگاه جهادی 
مسکن که شهردار تهران بر آن تأکید دارد، قرار 
است ساالنه ۱۸۰هزار مسکن در تهران ساخته 
شــود. درباره جزئیات بیشتری از نحوه و زمان 
آغاز ساخت مســکن در قالب قرارگاه جهادی 

مسکن صحبت می کنید؟
منالزماســتدر۳محــوردراینبــارهصحبت
کنم؛محوراولایناســتکهماتجاربزیادیدر
طرحهایجامعمسکنکشورطی۴۲سالگذشته
داشتهایم.برایمحورنخســتالزماستبهچند
موضوعنگاهکنیم.شــاخصدسترسیبهمسکن
درشــهرتهرانکهاکنونحدود۶۶ســالاست

یعنیاگریکشهرونددرتهرانبخواهدیکدوماز
حقوقخودرابهخریدمسکناختصاصدهدبهطور
متوسط۶۶سالطولمیکشــدتاصاحبمسکن
شود.سهممسکندرسبدخانوارتهراناالنحدود
۶۵درصداست؛وقتیسهممسکندرسبدخانوار
افزایشمییابد،کیفیتزندگیکاهشپیدامیکند،
شاخصهایسالمتپایینمیآیندوخانوادههادر
رنجزندگیمیکنند.بههمینخاطربایدتدبیری

برایاینمهماندیشیدهشود. 
بخشــیازخانههادربافتفرسودهتهرانومربوط
بهافرادیاســتکهخانههایشاندربافتفرسوده
مصوبقرارداردکهبرایتســریعدرنوسازی،وام
نوســازی،از۱۲۰میلیونتومانبــه۴۵۰میلیون
تومانافزایشیافت؛بهعالوهاینکه۶۰میلیونتومان
همبابتودیعهمسکندریافتمیکنندکهبتوانندتا

نوسازیخانههایشان،خانهایرااجارهکنند.
بخشدیگریازبرنامهقرارگاهجهادیمسکن،در
بحثکارهایمشارکتیاستکهماانجاممیدهیم.
نحوهمشــارکتهمبهاینشکلاســتکهآورده
شــهرداری،زمینوتخفیفعوارضوآوردهبنیاد
مسکنهمساختاستوامسالباید۱۰هزارواحد
احداثشود.منتهیسیاســتهادرنقاطمختلف
تهرانمتفاوتاســت.مثالدرباغآذریهدفمان
ایناستکهافرادســاکنراجابهجاومکانآنرا

بهسرانههایخدماتیهفتگانهشهراضافهکنیم،
بنابرایندراینمحلدیگرمسکنساختهنمیشود.
مخالفان و منتقدان، شهرداری را به 
تراکم فروشی یا شهرفروشی متهم می کنند. در 

این رابطه صحبت می کنید؟
نکتهونقدیکهبرخیدوستاندربارهتراکمفروشی
واردمیکنند،علمینیســت.ابتدابایدتعریفیاز
تراکمفروشیداشتهباشیم.آیااگربهمالکیکهدر
وضعیتموجود،سهطبقهخانهدارد،مجوزچهار
طبقهبدهیم،آیااینتراکمفروشــیاســت؟مادر
شهرتهرانزمینخالیزیادینداریمکهبخواهیم
تراکمفروشیبکنیم.اینکهگفتهمیشود،شهرداری
میخواهدتراکمفروشیکند،یکآدرسغلطبرای
ناراضیتراشیاســت.مادراینخصوص۲پاسخ
داریم.اگردرتهرانواحدهایخالیوجودداشــته
باشددرمناطقیکو۲استکهاینمناطقخیلی
دربرنامههدفمانیست؛بیشترینمناطقهدفمان
برایساختمسکنمحورجنوبانقالباست.ثانیا
اساساموضوعیباعنوانتراکمفروشیوجودندارد.
شــمااگربخواهیدتهرانرابهخانههایدوطبقه
تبدیلکنید،یکسراینشهربهسمنانویکسر
دیگرآنبهقزوینمیرسد؛البتهالزمبهذکراست
کهمتوسطتعدادطبقهدرپروانههایساختسال

۱۴۰۰،پنجطبقهبودهاست.

رونق ساخت  وساز بدون شهرفروشی
معاونمعماریوشهرسازیشهرداریتهران:تراکمفروشیشهردارییکآدرسغلطاست

شهرداریتهرانچهبرنامههاییبرایتأمینمسکن،نوسازیبافتفرسودهوروشنشدنموتورشهرسازیبدونتراکمفروشیدارد؟

 مقایسه صدور پروانه ساخت 
در بافت فرسوده

زهرا شمس احسان
 رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر

هــر محلــه حداقــل بــه یــک بوســتان 
مناسب ســازی شــده برای مادر و کودک 
نیاز دارد و این دغدغه های مادران را باید 
مدیریت شــهری در اســرع وقــت مرتفع 
ســازد. در تهــران 352محلــه وجــود دارد 
و ایــن طــرح در 27بوســتان شــهر تهــران 
به صــورت آزمایشــی انجام گرفته اســت 
و حتماً دارای نقاط ضعف و قوت است .

بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی

میــز خدمــت در ســامانه های تنــدروی 
شــرکت واحد به منظور بررسی، پیگیری 
و رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت 
مســافران راه انــدازی شــد. از طریــق این 
میــز، مالقــات مســتقیم و رودررو بــا 
شــهروندان  و همچنیــن از روش هــای 
دیگری همچون سامانه مالقات مردمی 
 ،Publicmeeting.tehran.ir بــه نشــانی 
ســامانه پیامکی ۱37۰۰۰۰۰۹۱۶، امکان 

ارائه نظرات فراهم شده است.

نقلقولخبر

عددخبر

دادهنما

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متروی 
تهران از خریــد 2هزار چرخ بــرای ناوگان 
مترو و تحویل آن در یک زمانبندی کوتاه 
خبر داد. مهدی شایســته اصــل گفت: 
بــه تازگــی 2هــزار چــرخ ثبت ســفارش و 
خریــداری شــده کــه در مرحله نخســت 
2۰۹عــدد از ایــن چرخ هــا تحویــل انبــار 
ایــن شــرکت شــد. به گفتــه او عــالوه بــر 
چرخ ناوگان، قطعــات یدکی مــورد نیاز 
دیگــری هــم در قــرارداد 8هــزار میلیــارد 
ریالــی بــا بانــک شــهر از مبــادی متعدد 

سفارش گذاری شده است.

2000
چرخ

ســیدجعفر تشــکری هاشــمی، رئیــس 
کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
شــهر تهــران گفــت: » در بحــث خریــد 
اتوبوس هــای جدیــد قــرار اســت کــه 
هــزار دســتگاه اتوبــوس توســط دولــت 
خریداری شود. البته قراردادهایی هم با 
خودروسازان در این زمینه منعقد شده 
است تا به سمت تولید اتوبوس بروند. 
اگــر ایــن هــزار دســتگاه اتوبــوس وارد 
خطوط شود تحول بزرگی رخ می دهد.«

1000
اتوبوس

در معابر ۶متری، 3طبقه، در معابر 8متری، ۴طبقه و 
در معابر ۱۰ و ۱2متر به باال مالکان می توانند دست کم 

5طبقه پروانه بگیرند.
امــکان ســاخت طبقــه اضافــه تشــویقی در بافــت 

فرسوده فراهم می شود.
تســهیالت ســاخت مســکن از ۱2۰میلیــون تومان به 

۴5۰میلیون تومان افزایش یافت.
۱۰درصد تخفیف برای ۱۱گروه ازجمله زنان سرپرست 
خانوار، خانواده شــهدا و جانبازان، نخبــگان علمی و 
ســازندگان  و... اســت که از روش BIM )مدل ســازی 

اطالعات ساخت( ارائه می شود.

2هزار

11هزار

150
هزار

50
هزار

500
میلیارد

پروانه ساخت در سال۱۴۰۰ 
صادر شده است.

پروانه ساخت در سال۱3۹۰ 
صادر شده است.

واحد ساختمانی امسال 
ساخته می شوند.

واحد ساختمانی در سال۱۴۰۰ 
ساخته شده اند.

تومان در بخش زیرساخت های 
بافت فرسوده هزینه می شود.

هر ســال چه تعداد واحد مســکونی در تهران ساخته 
می شوند.

اولویت ساخت با کدام مناطق است؟
اولویت ســاخت در قرارگاه اجتماعی، مناطق جنوبی 

خیابان انقالب است.

برنامه شهرداری چیست؟


