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شماره 8495

شهرداری تهران چه برنامههایی برای تأمین مسکن ،نوسازی بافت فرسوده و روشنشدن موتور شهرسازی بدون تراکمفروشی دارد؟

نقلقولخبر
زهرا شمس احسان
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر
هــر محلــه حداقــل بــه یــک بوســتان
مناسبســازی شــده برای مادر و کودک
نیاز دارد و این دغدغههای مادران را باید
مدیریت شــهری در اســرع وقــت مرتفع
ســازد .در تهــران 352محلــه وجــود دارد
و ایــن طــرح در 27بوســتان شــهر تهــران
بهصــورت آزمایشــی انجام گرفته اســت
و حتما ًدارای نقاط ضعف و قوت است .

عدد خبر

2000

مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری متروی
تهران از خریــد ۲هزار 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
۲۰۹عــدد از ایــن چرخهــا تحویــل انبــار
ایــن شــرکت شــد .بهگفتــه او عــاوه بــر
چرخ ناوگان ،قطعــات یدکی مــورد نیاز
دیگــری هــم در قــرارداد 8هــزار میلیــارد
ریالــی بــا بانــک شــهر از مبــادی متعدد
سفارشگذاری شده است.

1000

ســیدجعفر تشــکری هاشــمی ،رئیــس
کمیســیون عمران و حملونقل شورای
شــهر تهــران گفــت « :در بحــث خریــد
اتوبو سهــای 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 میدهد».

چرخ

اتوبوس

رونق ساختوساز بدون شهرفروشی

مقایسه صدور پروانه ساخت
در بافت فرسوده

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران :تراکمفروشی شهرداری یک آدرس غلط است

پروانه ساخت در سال1390
11هزار
صادر شده است.

تفــاوت طــرح تفصیلــی با
همشهری   واقعیتهای موجود شهر تهران،
آنالین
کاهش ۷۰درصدی ساختوساز
در بافتهای فرســوده با تقلیــل یک طبقه
تشــویقی ،جزئیات ســاخت ۱۸۰هزار واحد
مسکونی در تهران با روش مشارکتی و تشویقی،
جابهجایی ساکنان باغ آذری و اختصاص مکان
آن به ســرانههای خدماتی هفتگانه شهر از
مهمترین محورهای صحبتهای سرپرســت
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران
اســت .حمیدرضا صارمی ،معــاون معماری و
شهرسازی شــهرداری تهران در این رابطه با
همشهری آنالین گفتوگو کرده است.
آقای صارمی ،اگر بخواهید
از میــان همــه اهــداف
و برنامههــای معاونــت
شهرســازی و معمــاری
شــهرداری تهران در این دوره ،یک یا  2برنامه
شــاخص را نام ببرید که قرار اســت در مدت
۴ساله مدیریت شهری به سرانجام برسد ،از چه
برنامههایی اسم میبرید؟

معاونت شهرســازی و معماری شهرداری تهران به
نوعی مغزافزار حرکت تحولی شــهر در حوزههای
مختلف از باب اجرای مقررات ،ضوابط و راهبردها
یشود .بنابراین امکان انتخاب یک هدف
محسوب م 
از بین اهداف در این معاونت ممکن نیست .بهطور
متوسط حدود ۵۰درصد از درآمدهای شهر تهران
از حوزه شهرسازی حاصل میشــود .این موضوع
نشان میدهد که تحوالت عمرانی شهر و پیشرفت
شهر تهران بهصورت نانوشته با حوزه شهرسازی و
معماری ارتباط دارد.
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  2طرح مهم جامع و تفصیلی تهران چه
برنامهای دارد؟

تهران و شــهرهای دیگر کشــور از این مسئله رنج

پروانه ساخت در سال1400
2هزار
صادر شده است.

هر ســال چه تعداد واحد مســکونی در تهران ساخته
میشوند.
هزار

واحد ساختمانی امسال
ساخته میشوند.

هزار

واحد ساختمانی در سال1400
ساخته شدهاند.

150
50

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
میــز خدمــت در ســامانههای تنــدروی
شــرکت واحد بهمنظور بررسی ،پیگیری
و رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت
مســافران راهانــدازی شــد .از طریــق این
میــز ،مالقــات مســتقیم و رودررو بــا
شــهروندان و همچنیــن از رو شهــای
دیگری همچون سامانه مالقات مردمی
بــه نشــانی ،Publicmeeting.tehran.ir
ســامانه پیامکی  ،۱۳۷۰۰۰۰۰۹۱۶امکان
ارائه نظرات فراهم شده است.

دادهنما

میبرند که وزارت راه و شهرســازی و شورایعالی
شهرسازی و معماری بهعنوان مرجع تهیه طرحهای
توسعه شهری باشد و شــهرداری بهعنوان مجری
طرح عمل کند .همچنین طرحهای جامع و تفصیلی
پایشی و نظارتی برای ارزیابی خود ندارند و همین که
ابالغ شد ،به امان خدا رها میشوند و چند سال از آن
میگذرد تا شاید دوباره نگاهی به آن بکنند .معتقدم
هم طرح جامعی که سال ۱۳۴۹تصویب شد انحراف
زیادی داشت و هم طرح جامعی که سال ۱۳۸۶به
تصویب رسید و به تبع آن ،طرح تفصیلی که ۱۳۹۱
ابالغ شد و این مســئله نشان میدهد که طرحها با
واقعیتهای موجود شهر متفاوت هستند.
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 میکنید؟

من الزم اســت در  3محــور در اینبــاره صحبت
کنم؛ محور اول این اســت که ما تجارب زیادی در
طرحهای جامع مسکن کشور طی ۴۲سال گذشته
داشتهایم .برای محور نخســت الزم است به چند
موضوع نگاه کنیم .شــاخص دسترسی به مسکن
در شــهر تهران که اکنون حدود  ۶۶ســال است

یعنی اگر یک شهروند در تهران بخواهد یکدوم از
حقوق خود را به خرید مسکن اختصاص دهد بهطور
متوسط ۶۶سال طول میکشــد تا صاحب مسکن
شود .سهم مسکن در سبد خانوار تهران االن حدود
۶۵درصد است؛ وقتی سهم مسکن در سبد خانوار
افزایش مییابد ،کیفیت زندگی کاهش پیدا میکند،
شاخصهای سالمت پایین میآیند و خانوادهها در
رنج زندگی میکنند .به همینخاطر باید تدبیری
برای این مهم اندیشیده شود.
بخشــی از خانهها در بافت فرسوده تهران و مربوط
بهافرادی اســت که خانههایشان در بافت فرسوده
مصوب قرار دارد که برای تســریع در نوسازی ،وام
نوســازی ،از ۱۲۰میلیون تومان بــه ۴۵۰میلیون
تومان افزایش یافت؛ به عالوه اینکه ۶۰میلیون تومان
یکنند که بتوانند تا
هم بابت ودیعه مسکن دریافت م 
نوسازی خانههایشان ،خانهای را اجاره کنند.
بخش دیگری از برنامه قرارگاه جهادی مسکن ،در
بحث کارهای مشارکتی است که ما انجام میدهیم.
نحوه مشــارکت هم به این شکل اســت که آورده
شــهرداری ،زمین و تخفیف عوارض و آورده بنیاد
مسکن هم ساخت است و امسال باید ۱۰هزار واحد
احداث شود .منتهی سیاســتها در نقاط مختلف
تهران متفاوت اســت .مثال در باغ آذری هدفمان
این است که افراد ســاکن را جابهجا و مکان آن را

به سرانههای خدماتی هفتگانه شهر اضافه کنیم،
بنابراین در این محل دیگر مسکن ساخته نمیشود.

مخالفان و منتقدان ،شهرداری را به
تراکمفروشی یا شهرفروشی متهم میکنند .در
این رابطه صحبت میکنید؟

نکته و نقدی که برخی دوستان درباره تراکمفروشی
وارد میکنند ،علمی نیســت .ابتدا باید تعریفی از
تراکمفروشی داشته باشیم .آیا اگر به مالکی که در
وضعیت موجود ،سه طبقه خانه دارد ،مجوز چهار
طبقه بدهیم ،آیا این تراکمفروشــی اســت؟ ما در
شهر تهران زمین خالی زیادی نداریم که بخواهیم
تراکمفروشی بکنیم .اینکه گفته میشود ،شهرداری
میخواهد تراکمفروشی کند ،یک آدرس غلط برای
ناراضیتراشی اســت .ما در این خصوص  2پاسخ
داریم .اگر در تهران واحدهای خالی وجود داشــته
باشد در مناطق یک و  2است که این مناطق خیلی
در برنامه هدف ما نیست؛ بیشترین مناطق هدفمان
برای ساخت مسکن محور جنوب انقالب است .ثانیا
اساسا موضوعی با عنوان تراکمفروشی وجود ندارد.
شــما اگر بخواهید تهران را به خانههای دوطبقه
تبدیل کنید ،یک سر این شهر به سمنان و یک سر
دیگر آن به قزوین میرسد؛ البته الزم به ذکر است
که متوسط تعداد طبقه در پروانههای ساخت سال
 ،۱۴۰۰پنج طبقه بوده است.

اولویت ساخت با کدام مناطق است؟
اولویت ســاخت در قرارگاه اجتماعی ،مناطق جنوبی
خیابان انقالب است.
برنامه شهرداری چیست؟

 ۵۰۰تومان در بخش زیرساختهای
میلیارد بافت فرسوده هزینه میشود.

در معابر ۶متری۳ ،طبقه ،در معابر ۸متری۴ ،طبقه و
در معابر  ۱۰و ۱۲متر به باال مالکان میتوانند دستکم
۵طبقه پروانه بگیرند.
امــکان ســاخت طبقــه اضافــه تشــویقی در بافــت
فرسوده فراهم میشود.
تســهیالت ســاخت مســکن از 120میلیــون تومان به
450میلیون تومان افزایش یافت.
۱۰درصد تخفیف برای ۱۱گروه ازجمله زنان سرپرست
خانوار ،خانواده شــهدا و جانبازان ،نخبــگان علمی و
ن و ...اســت که از روش ( BIMمدلســازی
ســازندگا 
اطالعات ساخت) ارائه میشود.

