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ایجاد 82شتاب نگار درتهران 
برای مقابله با زلزله

شهردار تهران با بیان اینکه میزان خسارات زلزله 
در نقاط مختلف کشور بر اســاس آنالیز رکوردی 
14ایستگاه شتاب نگار برآورد شده است، گفت: عالوه 
بر آن چهار ایستگاه شــتاب نگار برای پایش امواج 
ورودی به شهر تهران راه اندازی شده است که این 
تعداد به 22ایستگاه افزایش می یابد. به گزارش ایسنا، 
پیروز حناچی افزود: تهران عالوه بر آنکه پایتخت 
ایران اســت به دلیل در معرض خطــر زلزله بودن 
می توان از آن به عنوان پایتخت زلزله ایران نیز یاد کرد 
و امیدوارم در زمان زلزله آمادگی مدیریت بحران در 
برخورد با موضوع را داشته باشیم. او با تاکید بر اینکه 
تامین همه هزینه های آسیب های ناشی از زلزله در 
شــرایط کنونی امکان پذیر نیست اظهار کرد: باید 
مکانیزم ها به گونه ای باشد که کیفیت سازه ها ارتقاء 
یابد. حناچی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران برای 
مقابله با مخاطرات بیان کرد: در حال حاضر به کمک 
آنالیز رکوردی 14ایستگاه شتاب نگار مقدار خسارات 
زلزله در نقاط مختلف شهر تخمین زده شده است و 
در آینده قرار است این تعداد ایستگاه شتاب نگار به 
60ایستگاه افزایش یابد. او با اشاره به راه اندازی چهار 
ایستگاه شتاب نگار در خارج از شهر تهران ادامه داد: با 
استفاده از این ایستگاه ها امواج ورودی به شهر تهران 
پایش می شود تا در زمان بحران دستگاه قطع خودکار 
ایستگاه های آب و گاز فعال شوند. به گفته حناچی، 
در آینده تعداد ایستگاه های شتاب نگار خارج شهر 

تهران به 22ایستگاه افزایش می یابد.
    

 ابتکار: قانون دیه زنان 
باید تغییر کند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
گفت: قانون مجازات اســالمی در خصوص میزان 
دیه زنان باید تغییر کند. به گزارش ایرنا، معصومه 
ابتکار بیان کرد: در این خصوص معاونت امور بانوان 
ریاست جمهوری برای برابری دیه زنان و مردان در 
قانون مجازات اسالمی و احکام وحدت رویه ای که 
صادر شده، پیشنهاد کرده است از محل صندوقی 
دیه مساوی تامین شــود. او اظهارکرد: ما کماکان 
پیگیر موضوع هستیم و اعتقاد داریم قانون باید تغییر 
یابد، چون در هیچ جای قرآن به صراحت نیامده است 
که دیه زن باید نصف مردان شود و برای اصالح قوانین 
مربوط به طالق نیز پیشنهاداتی از سوی امور بانوان 
ارایه شده که در کمیســیون لوایح دولت در دست 
بررسی اســت که امیدواریم در این خصوص نیز به 
جمع بندی خوبی برســیم. ابتکار در ادامه با اشاره 
به اعتراض معاونت امــور برنامه ریزی امور بانوان و 
خانواده ریاست  جمهوری به موضوع چندهمسری، 
اعالم کرد: ما از روز اول به این مساله اعتراض کرده ایم 
که چرا از رسانه ملی تبلیغ شــده است و با توجه به 
بیانات رهبری که این کار را نادرست و به ضرر ازدواج 
دانسته اند، مکاتبه ای با رییس صداوسیما داشته ایم 

تا حرمت خانواده ها نگه داشته شود.
    

اختصاص اعتبار بالعوض به 
مناطق زلزله زده

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور، گفت: 
یک هزار و 115میلیارد ریال اعتبــار بالعوض به 
مناطق زلزله زده اختصاص یافت. به گزارش فارس، 
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
درباره اقدامات صورت گرفته در مناطق زلزله زده 
اظهار کرد: براساس بررسی های صورت گرفته در 
جلسات مشخص شد که 3هزار واحد مسکونی نیاز 
به بازسازی و حدود 2هزار واحد مسکونی، تجاری 
در شهرها و روستاها نیاز به تعمیر دارد که اعتبارات 
الزم در این خصوص اختصاص خواهد یافت.  او ادامه 
داد: اعتبار بالعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی 
روستایی 10میلیون تومان و جهت تعمیر اماکن 
تجاری، شهری و روستایی 5میلیون تومان است و 
همینطور اعتبار بالعوض برای تامین لوازم خانگی 
5میلیون تومان است.  رئیس ســازمان مدیریت 
بحران کشور خاطرنشان کرد: اعتبار بالعوض الزم 
جهت بازسازی واحدهای جایگاه دامی 5میلیون 
تومان است و 15میلیون تومان نیز تسهیالت بانکی 
برای هر واحد دامی آسیب دیده اختصاص می یابد.  
نجار یادآور شد: تسهیالت بانکی نیز جهت بازسازی 
اماکن روســتایی به ارزش 40میلیــون تومان و 
تســهیالت بانکی جهت تعمیر اماکن مسکونی، 
تجاری، شهری و روستایی 15میلیون تومان است. 
 همچنین مصوب شــده است که تسهیالت بانکی 

جهت تامین لوازم خانگی 15میلیون تومان باشد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

حدود شــش ســالی از عمر دولت 
تدبیر و امید می گــذرد و در این مدت 
دولت طرح هایی را در بخش مسکن و در 
راستای خانه دار کردن مردم اجرا کرده 
است؛ اما این طرح ها نتوانسته آ ن گونه 
که باید، تأثیری بر وضعیت بخش مسکن 
و خانه دار شدن مردم بگذارد. از جمله 
این طرح ها می توان به صندوق پس انداز 
مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن،  فروش 
اقساطی مسکن، مســکن اجتماعی و 
حمایتی و مسکن قســطی کارمندان 

اشاره کرد.
حاال مدتی است که بحث »مسکن 
ملی« داغ شده و چند روزی هم می شود 
که واجدین شرایط در این طرح ثبت نام 
کرده اند. البته حرف های ضد و نقیضی 
در این مورد به گوش می رسد؛ عده ای 
معتقدند مســکن ملی هم نمی تواند 
مشکل مستاجرین را حل کند و عده ای 
دیگر به ایــن طرح خوشــبینانه نگاه 
می کنند و در دل امید دارند که باالخره 
صاحبخانه می شوند، اما واقعا مسکن 
ملــی می تواند نجات دهنده قشــری 
باشد که تا به امروز و با وجود گرانی های 
عجیــب و غریب مســکن صاحبخانه 
نشــده اند یا مثل بقیه طرح ها منجر به 

شکست می شود؟
افزایش ساالنه مستاجرین

بررســی آمارهای حوزه مســکن 
در سال1397نشــان می دهــد، 
26درصد خانوارهای شهری و 5درصد 
از خانوارهای روســتایی اجاره نشین 
بوده اند و ایــن درحالی اســت که در 
ســال1396، این درصدها به ترتیب 
25درصد و 4.7درصد بوده اســت. این 
نشان می دهد، در یک سال در شهرها و 
روستاها اجاره نشینی بیشتر شده است.

ر  د لی کــه  حا ر د همچنیــن 
ســال1396حدود33درصد از کل 
هزینه های خانوارها مربوط به هزینه های 
مسکن بوده، این درصد در سال1397به 

34درصد رشد پیدا کرده است.
به عالوه گــزارش تحــوالت بازار 
مسکن در شهر تهران در مهرماه1398 
نشــان می دهد، متوســط قیمت هر 
مترمربع مسکن به 12.7میلیون تومان 

رســیده که این رقم در مقایسه با ماه و 
مدت مشابه سال قبل به ترتیب 0.4 و 
47.7درصد افزایش یافته است. البته 
رشد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن 
در مهرماه ســال جاری در مقایســه با 
فروردین ماه سال گذشته 131درصد 

بوده است.
زمستان سال گذشته بود که طرح 
مسکن ملی مطرح شد. این طرح شامل 
ســاخت 400هزار واحد مســکونی 
است که ساخت 200هزار واحد آن در 
شــهرهای جدید و با مشارکت بخش 
خصوصی، 100هــزار واحد در مناطق 
بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی 
شهری و 100هزار واحد برعهده بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی است.
اوایل شــهریورماه امسال، ثبت نام 
طرح ملی مسکن از استان کرمان کلید 
خــورد. از 18آبان مــاه 1398نیز دور 
دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در 

10استان دیگر آغاز شد.
ر  د ا  بتــد ا ح  طــر یــن  ا
 ، قــم  ، ن چســتا بلو ن و سیستا
خراسان شــمالی و خراســان جنوبی 
نام نویسی شروع شد. دومین گام، مربوط 
به کردســتان، کهگیلویه وبویراحمد و 
گلستان است و در گام سوم نیز نام نویسی 
در چهارمحال وبختیــاری، همدان و 
یزد شروع می  شــود. به گفته محمود 
محمودزاده، معاون مســکن وزیر راه و 
شهرسازی، تهرانی ها نیز تا یک ماه آینده 
می توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت 

نام کنند.
4 میلیون کسری مسکن در کشور

اختالف سلیقه در مورد این طرح زیاد 
است. برخی از کارشناسان این طرح را 
واقع بینانه تر از نمونه شکســت خورده 
سلف خود یعنی »مسکن مهر« ارزیابی 
می کنند. قرار است خانه های مذکور با 
مجموعه ای از آورده متقاضیان، زمین 
دولتی، تســهیالت در محدوده های 
شهری ساخته شود تا مانند مسکن مهر با 
مشکل زیرساخت ها مواجه نباشد. پیش 
از این، معاون شهرسازی ومعماری وزارت 
راه وشهرسازی، یکی از تفاوت های عمده 
مســکن مهر با طرح اقدام ملی تولید 
مسکن را ارائه همزمان خدمات پشتیبان 
و تولید مسکن عنوان کرده بود. از سوی 
دیگر این طرح با توجه به سیاست های 
تمرکززدایــی و کنتــرل جمعیت، به 

هیچ وجه در کالنشهرها اجرایی نخواهد 
شــد. گفته می شــود تاکنون کلنگ 
180هزار واحــد از خانه های این طرح 
بر زمین زده شده که در مراحل مختلف 
فونداسیون، اسکلت، سقف سوم و چهارم 
و با درجات مختلف پیشرفت قرار دارند.

در همین رابطه فرشید پورحاجت 
کارشناس مسکن در گفت وگو با ایسنا 
گفته بود: ما به عنوان بخش خصوصی 
از این کــه دولــت ســازوکاری برای 
تعادل بخشی به بازار مسکن تدوین کند 
و مسکن مناسب برای اقشارهدف بسازد 
استقبال می کنیم. ولی هر زمان دولت 
در حوزه مســکن مداخله کرده به طور 
100درصد منتج به هدف نشده است. 
مصداق این  مساله طرح هایی است که 
در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن مهر، 
واگذاری زمین دولتی یا اجاره به شرط 
تملیک انجام شده که متاسفانه به هدف 

مورد نظر نرسیده است.
او همچنین اضافه کرد: امیدواریم 
این طرح ماحصــل آزمون و خطاهایی 
باشــد که در پروژه های قبلی صورت 
گرفت. واقعیت این است که با 4میلیون 
کاستی مسکن در کشــور مواجهیم. 
در طرح اقدام ملی قرار است 400هزار 
واحد بســازد که می توانــد 10درصد 
کمبود مسکن را جبران کند. لذا بازوی 
اصلی تولید مســکن کشــور، بخش 
خصوصی است که باید با تسهیل قوانین 
و مقررات مزاحم، از ظرفیت این بخش 

استفاده شود.
شرایط ثبت نام طرح اقدام ملی

هــدف از اجرای این طــرح تامین 
مسکن ارزان برای فاقدین مسکن اعالم 
شــد اما بنا بر تازه ترین اطالعات اعالم 
شــده درخصوص جزئیات این طرح،  
قرار اســت این طرح برای ســه گروه 
درآمدی اعم از کم درآمدها،  گروه های 
درآمدی متوسط و متوســط رو به باال 
اجرا شود. اولین پرسش به تعیین یک 
شرط در شــروط اولیه این طرح برای 
قرار گرفتن در فهرســت مشــموالن 
برمی گــردد؛ در یکی از شــروط اولیه 
برای ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی 
شرط سپرده گذاری 30میلیون تومانی 
مطرح شده است. با توجه به اینکه بازه 
جغرافیایی اجرای این طرح در سراسر 
کشــور تعریف شده اســت این سوال 
هم اکنون پیش روی متقاضیان قرار دارد 

که آیا در تمام شهرها، همه متقاضیان 
باید در ابتــدا اقدام به ســپرده گذاری 
30میلیون تومانی کنند؟ گفته می شود 
الزاما همه متقاضیان در همه شهرها نیاز 
به ســپرده گذاری 30میلیون تومانی 
ندارند، بلکه متقاضیان بایــد در ابتدا 
رقمی معادل 30درصد هزینه ساخت 
واحدها را به منظور اثبات توانایی مالی 
خود برای پرداخت آورده نقدی،  در بانک 
سپرده گذاری کنند؛ این رقم الزاما در 
همه شهرها 30میلیون تومان نخواهد 
بود.در واقع این مبلــغ برابر 30درصد 
کل هزینه ساخت منهای هزینه تامین 
زمین است که در قالب بخشی از آورده 
نقدی متقاضیان در بانک سپرده گذاری 

می شود.
از دیگر شرایط برای ثبت نام مسکن 
ملی می توان به داشتن حداقل 35سال 
سن، متاهل یا سرپرست خانوار بودن 
متقاضی، دارا بودن حداقل 5سال سابقه 
سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد 
تقاضا، نداشتن منع  قانونی برای دریافت 
تسهیالت بانکی )نظیر چک برگشتی، 
تســهیالت معوقه و ...(، توانایی تأمین 
هزینه ساخت مسکن و توانایی پرداخت 

اقساط ماهیانه بانکی تسهیالت دریافتی 
اشــاره کرد. این درحالیست که ظاهرا 
سهمیه شهرهای اعالمی پس از تکمیل 

ظرفیت بسته خواهد شد.
اقساط سنگین برای قشر ضعیف 

محمود محمودزاده، معاون مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
مورد متوسط ساخت هر مترمربع خانه 
در طرح اقدام ملی گفت: قیمت متوسط 
ساخت هر مترمربع خانه در طرح اقدام 
ملی بین 1.5میلیون )در خانه های یک 
طبقه و ویالیی( و  2تا 2.5میلیون تومان 
در آپارتمان در نظر گرفته می شود و بسته 
به نوع سازه و تعداد طبقات این قیمت ها 
افزایش خواهد داشت. او توضیح داد که 
کف و سقف قیمتی نمی توانیم برای هر 
واحد آپارتمان در این طرح قائل شویم 
اما اگر متوســط قیمت هــر مترمربع 
2.5میلیون تومان را در نظر بگیریم یک 
واحد آپارتمان 75متری 200میلیون 

تومان تمام می شود.
متقاضیان اگر تسهیالت 75میلیون 
تومانی دریافت کرده باشــند، ماهیانه 
باید یک میلیون و 200هزار تومان قسط 
پرداخت کنند اما اگر وام 100میلیون 
تومانی دریافت کرده باشند ماهیانه باید 
یک میلیون و 700هزار تومان اقساط 

پرداخت کنند.
اگر وام را در بافت فرســوده تحویل 
گرفته باشند ماهیانه 700هزار تومان 
پرداخــت می شــود و در صورتی که 
صندوق یکمــی باشــند و زوج، برای 
دریافت 160میلیون تومان وام اقساط 
یک میلیون و 700هزار تومانی پرداخت 

می کنند.
 مسکن ملی داخل شهرها

 بنا می شود
از ابتدای دولت تدبیــر و امید، این 
دولت با نقدهایی که به مسکن مهر دولت 
قبل از خود وارد کرد به دنبال جایگزینی 
طرحی برای خانه دار کردن مردم بود و 
هم اکنون به نظر می رسد، طرح مسکن 

ملی جایگزینی برای مسکن مهر است.
مسئوالن دولتی مهم ترین تفاوت 
طرح اقدام ملی با طرح مســکن مهر را 
تمرکز بر تقاضای واقعی و ایجاد خدمات 
زیربنایی و روبنایــی، عنوان می کنند. 
قراردادهای طرح اقدام ملی بین دولت و 
سازندگان منعقد می شود و بعد از پایان 
پروژه هریک از طرفین ســهم خود را 
برمی دارند. طبیعی است، در این فرآیند، 
انبوه ســازان پیش از کلنگ زنی، نیاز 
بازار را در نظر می گیرند. حال آن که در 
مسکن مهر، سازندگان بر اساس دستور 
دولت صرفا واحدها را احداث می کردند و 

فرآیند فروش بر عهده دولت بود.
در مسکن مهر، برای ساخت مسکن 
از اراضی و خارج از شهرها استفاده شد که 
امکانات و تأسیسات زیرساختی نداشت 
و گفته می شــود در طرح اقــدام ملی 

مکان یابی درون شهرهاســت. تفاوت 
ظاهری مســکن مهر و مسکن ملی در 
این است که در طرح مسکن ملی، دیگر 
ساختمان ها بلندمرتبه و 10یا 15طبقه 
نخواهند بود و تعداد طبقات این طرح در 

نهایت 7طبقه خواهد بود.
ایرادهایی که مسکن ملی دارد

با توجه به اقســاط باالی تسهیالت 
پرداختی در این طرح به نظر می رسد، 
شــانس خانه دار شــدن قشــرهای 
کم درآمــد در طرح مســکن ملی کم 
باشد. فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه 
اقتصادمسکن دراین باره گفت: با توجه 
به اینکه مالکیت بسیاری از واحد های 
مشارکتی به انبوه سازان انتقال می یابد، 
به نظر می رسد خانه های تکمیل شده با 
استفاده از این شیوه به دست قشرهای 

هدف و کم درآمد نخواهد رسید.
از سوی دیگر کارشناسان ایرادهایی 
را هم به طرح گرفته اند. اولین ایراد این 
است که دولت تدبیر و امید، تنها دو سال 
زمان دارد تا به تکمیل این طرح بپردازد 
و در صورت عدم تکمیــل طرح در این 
مدت، ممکن است دولت بعدی به هر 
دلیل با بی مهری با آن برخورد کند دست 

مانند آنچه بر سر طرح مسکن مهر آمد.
دومین ایراد این که گفته می شــود 
این طرح برای خانه دار کردن قشرهای 
ضعیف و متوسط است، ولی همان گونه 
که از اقساط و آورده متقاضی پیداست، 
قطعا قشــرهای ضعیف جامعه در این 
طرح جایــی ندارند و برای قشــرهای 
متوســط نیز پرداخت اقساط سخت 

خواهد بود.
ســومین ایراد به زمــان تکمیل و 
تحویل این خانه ها بازمی گردد که هنوز 

مشخص نیست.
چهارمین ایراد مالکیت انبوه ساز بر 
بخش قابل توجهــی از واحد ها در این 

طرح و ایجاد فضای سوداگری است.
در همین خصوص، صدیف بدری، 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در ضمن اشاره به لزوم جلوگیری 
از سوءاستفاده انبوه سازان در طرح اقدام 
ملی گفت: »در طرح مسکن مشارکتی 
زمین که سرمایه ای ملی است در اختیار 
انبوه ساز قرار خواهد گرفت، در همین 
راستا باید تمهیداتی پیش بینی شود تا 
راه سوءاستفاده انبوه سازان بسته شود. 
قرارداد های مسکن مشارکتی باید به 
شکلی باشد که انبوه سازان واحد های 
خود را احتکار نکننــد و واحد هایی که 
در اختیار انبوه ساز قرار می گیرد، نباید 
با قیمت باال در اختیار مردم قرار گیرد. 
همچنین وزارت راه و شهرسازی نباید 
مالکیت را به انبوه ســاز منتقل کند و 
انبوه ساز نیز ملزم به تکمیل واحد های 

مسکونی در زمان مشخص باشد.«

قیمت هر متر مربع خانه در »طرح ملی مسکن« اعالم شد

طرحی موفق یا جایگزینی جدید برای »مسکن مهر«؟ 

یادداشت

محسن پورسیدآقایی- معاون ترافیک شهرداری تهران

یکی از محورهایی که شهردار تهران تعیین 
کرده انسان محور بودن شــهر تهران است و 
از جمله جلوه های انســان محوری در شهر، 

تشویق مردم به پیاده روی در خیابان هاست.
قطعا یکی از محورهای جدی کار شهرداری 
تهران، انسان محور شدن بیشتر حمل و نقل 

اســت. برنامه های مختلفی را در این موضوع 
دنبال می کنیم. از جمله این موضوع ها ایجاد 
خیابان کامل در شهر اســت. خیابان کامل 
یعنی هم پیاده رو به حد عریض و کافی وجود 
دارد که مردم بتوانند به صورت آزادانه و راحت 
پیاده روی کنند، هم حمل و نقل عمومی در 
این خیابان سهم دارد و هم دوچرخه سواری 
در آن جریــان می یابد. همچنیــن خودرو 

سواری هم در آن تردد دارد. در خیابان کامل 
ما به سمتی پیش می رویم که خیابان متعلق 
به همه شکل های حمل و نقل باشد. نه فقط 
خیابان به خودرو شخصی تعلق داشته باشد. 
خیابان یک فضای عمومی در شــهر است و 
همان اندازه که خودروســوار حق دارد از این 
فضای عمومی و عرصه شهری استفاده کند، 
به همان اندازه هم حمل و نقل عمومی شهر 

ســهم دارد و دوچرخه و عابر پیــاده هم باید 
دارای سهم باشد.

تاکنــون ما چنیــن خیابانــی در تهران 
نداشــته ایم. در برنامه پنج ساله سوم شهری 
مصوب شــده است شــهرداری مکلف است 
هر سال در هر منطقه شــهری، یک خیابان 
را بازآفرینی به شــکل خیابــان کامل کند. 
اولین خیابان کامــل در تهران در منطقه 20 
)شهر ری( در حال انجام اســت و پیاده روها 
در حال تعریض اســت. دوچرخــه در خط 
کنار پیاده رو قرار می گیرد و ســواره روها هم 

 در خیابان حمل و نقــل عمومی و خصوصی 
را بر عهده دارند.

مطالعــات در مناطق دیگر شــهر تهران 
و خیابان ها در حال انجام اســت. همچنین 
خیابان های مطهری و بهشــتی را در دست 
مطالعه داریم تا این کار در خیابان های مرکزی 
شهر هم انجام شود و شــکل های سواره راه و 
تردد با دوچرخه در این خیابان ها آغاز شود. در 
مجموع با اقدامات و مطالعات صورت گرفته 
می توان گفت در منطقه 6 ما به سمت توسعه 

پیاده محوری خواهیم رفت.

انسان محور شدن شهر تهران، در دستور کار شهرداری

متقاضیان اگر تسهیالت 
۷۵میلیون تومانی دریافت 

کرده باشند، ماهیانه باید 
یک میلیون و ۲۰۰هزار 
تومان قسط پرداخت 

کنند اما اگر وام ۱۰۰میلیون 
تومانی دریافت کرده باشند 

ماهیانه باید یک میلیون 
و ۷۰۰هزار تومان اقساط 

پرداخت کنند

آمارهای حوزه مسکن در 
سال۱39۷نشان می دهد، 

۲6درصد خانوارهای 
شهری و ۵درصد از 

خانوارهای روستایی 
اجاره نشین بوده اند و 

این درحالی است که در 
سال۱396، این درصدها 

به ترتیب ۲۵درصد و 
4.۷درصد بوده است
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