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مدیرکل دفتر طرحریزی شهری وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران» خبر داد

افزایش  ۲۰درصدی حمل کاال از ایران به قطر

اخبار

ممنوعیت ساختوساز در حریم  5سد تهران

ساختوساز در اطراف سدهای طالقان و امیرکبیر در استان البرز و سدهای ماملو ،الر و لتیان در استان تهران ممنوع شد

ایسنا

گــروه اقتصــادی  /بــا ابــاغ مصوبــه
شــورای عالی معمــاری و شهرســازی،
ساختمانســازی در اطــراف ســد و
رودخانههای اســتانهای تهران و البرز
مجوز نمیگیرد .ایــن مصوبه در قالب
طــرح «ســاماندهی حوضههــای آبریز
ســدهای اســتانهای تهــران و البــرز به
عنوان تأمینکننده آب شرب پایتخت»
تدوین شده است .شورایعالی امنیت
ملــی بــا موضــوع مقابلــه بــا آلودگــی
منابــع آب شــرب تهــران ،وزارت راه و
شهرسازی (با همکاری سازمان میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی)
را مکلف کرده طرح ساماندهی مناطق
واقــع در حوضههــای آبریز بــا ضوابط
ویژه ساختوســاز و کنترلی به تفکیک
کاربریهــا را تهیــه ،ابــاغ و اجــرا کنــد.
اکنــون ایــن مصوبــه تهیه شــده و برای
اجرا به دســتگاههای متولی ابالغ شده
است.
بر اساس این طرح ،احداث هرگونه
مجتمــع مســکونی و ساختوســاز
مســکونی و ویالیــی خــارج از نقــاط
شــهری و روستایی ،به هر شکلی مانند
تعاونیهــای مســکن و ویالســازی بــه
دلیــل مغایرت با اســاس طرح ممنوع
اســت .بارگــذاری مســکونی در داخــل
نقاط شــهری و روســتایی نیــز صرفاً در
حــد رفــع نیاز ناشــی از رشــد طبیعی و
متعــارف جمعیتــی و در چهارچــوب
طــرح مصوب ایــن ســکونتگاهها مجاز
خواهد بود.
غالمرضا کاظمیــان ،مدیرکل دفتر
طرحریزی شــهری و طرحهای توسعه
و عمــران وزارت راه و شهرســازی
درخصــوص مصوبــه ممنوعیــت
ساخت در حریم سدها و رودخانههای
تأمیــن آب شــرب اســتان تهــران
گفــت :اســتانداران ،وزارتخان ههــای
راه و شهرســازی و جهــاد کشــاورزی،
شــهرداریها و شــورای برنامهریــزی
و توســعه اســتان تهــران ،بــه عنــوان

نهادهــای اصلــی متولــی ،مســئولیت
اجــرای ضوابــط قانــون ممنوعیــت
ساختوساز در اطراف سدهای تأمین
آب شرب را برعهده دارند.
بــه گفته مدیــرکل دفتــر طرحریزی
شــهری ،ســدهای طالقــان و امیرکبیــر
در استان البرز و ســدهای لتیان ،ماملو
و الر در اســتان تهــران بیشــترین آب
شــرب تهــران را تأمیــن میکننــد کــه
ساختوســازهای غیرمجاز یا مجاز در
ســالهای گذشــته ،بیشــترین تهدید را
بــرای تأمیــن پایــدار آب و کیفیــت آن
داشته است.
وی افزود :طرح ممنوعیت ساخت
در اطراف ســدها به این دلیل است که
حریم ســدها و رودخانهها در سالهای
توســاز و
اخیــر در معــرض ساخ 
پیشــروی این ساختوسازها قرار دارد،
پیشبینی شــده اگر ساختوساز با این
روند ادامه داشته باشد کیفیت ،امنیت
و تأمین آب به مخاطره خواهد افتاد.
شــورایعالی شهرسازی و معماری
پیــرو بررســی و تصویــب طــرح در
محــدوده حوضههــای آبریــز ســدهای
طالقــان و امیرکبیــر در اســتان البــرز و
بررســی طرح در محدوده حوضههای
آبریــز ســدهای لتیــان ،ماملــو و الر در
استان تهران ،احکام و اسناد طرح برای
حوضههای آبریز را با رعایت محوریت
«مقابلــه با آلودگــی و حفاظت از آب»
تصویب کرده است.
مدیرکل دفتر طرحریزی شــهری با
اشاره به مالحظات در این طرح گفت:
هدف ما این اســت که ساکنان روستاها
و شهرهای حریم سدها زندگی پایدار و
فعالیت اقتصادی مداوم داشته باشند
و از طــرف دیگــر فضای اطراف ســدها
بــرای گردشــگری در دســترس عمــوم
قرار گیرد.
کاظمیــان خاطرنشــان کــرد:
ساختوساز خارج از محدوده شهرها و
روســتاهای حریم سدها ،اگر به صورت

غیرقانونــی باشــد باید تخریب شــود و
ســاختو ســازهای جدید نیز براساس
ضوابــط تعییــن شــده در قالــب طرح
جدیــد ممنوعیــت ســاخت صــورت
میگیرد.
وی گفــت :طرحهــای جامــع و
هــادی مصــوب شــهرها و روســتاهای
واقــع در محــدوده حوضههــای آبریــز
ســدهای لتیان ،ماملــو و الر در صورت
عــدم مغایــرت بــا راهبردهــای «طرح
ساماندهی حوضههای آبریز» کماکان
مــاک عمل خواهنــد بــود .در صورت
مغایــرت ،اخــذ مصوبــه شــورایعالی
شهرســازی (در مورد شهرها) و شورای
برنامهریزی و توســعه استان (در مورد
روســتاها) ضروری اســت .طرح جامع
شــهری جدیــد بــا رعایــت راهبردهای
«طرح ســاماندهی حوضههای آبریز»
توســط شــورایعالی شهرســازی و
ی هــادی
معمــاری ایــران و طرحهــا 
روســتایی جدیــد توســط شــورای
برنامهریزی توســعه استان به تصویب
خواهند رسید.

مهمترین مشــکل ساختوساز در
حریــم رودخانــه و ســدهای تأمین آب
ی ساختوساز است که
شرب ،پراکندگ 
در تأمین فاضالب و تصفیهخانه خلل
ایجــاد میکنــد و از ســوی دیگــر تهدید
ریزش فاضالب به صورت مســتقیم و
غیرمســتقیم به حوزههای آبریز نیز به
خاطــر ساختوســاز بیرویــه قانونی و
غیرقانونی وجود دارد.
بــه گفتــه کاظمیــان ،ساختوســاز
در حریــم ســدها و رودخانههــا امــکان
تأمیــن آب شــرب را از بیــن میبــرد و
هزینــه تصفیــه و تأســیس فاضــاب
را هــم بســیار افزایــش میدهــد .نظــر
بــه اینکــه کمبــود منابع اعتبــاری برای
احــداث و تکمیــل شــبکه فاضــاب در
منطقه یکی از اصلیترین موانع تأمین
امنیــت آب در منطقه تشــخیص داده
شــد ،شــورایعالی شهرســازی بر لزوم
تأمین اعتبارات الزم به منزله شــرطی
از شــروط تحقــق احــکام طــرح تأکیــد
کرده است.
مدیــرکل دفتــر طرحریزی شــهری

دستگاهها به واگذاری اراضی مازاد برای نهضت ملی مسکن مکلف شدند

عضــو هیــأت مدیــره ســازمان ملــی
زمیــن و مســکن گفــت :از مجمــوع ۶
هــزار هکتــار اراضــی شناســایی شــده
دســتگاههای اجرایــی ۸۰۹ ،هکتــار به
وزارت راه بــرای نهضت ملی مســکن
منتقل شده است.
تقــی رضایــی اظهــار کــرد :برنامــه
ابالغــی بــه وزارت راه و شهرســازی ۴
میلیــون واحــد مســکونی اســت که ۳
هــزار و  ۲۰۰واحــد در شــهرها و مابقی
در روســتاها اســت .از ایــن تعــداد ۱،۵
میلیــون واحــد مســکونی در  ۲۲هــزار

هکتار اراضی مســتعد نهضت مسکن
جــا دادیــم ۳۵ ،هــزار هکتــار اراضــی
آمــاده الحــاق محدود شــهرها اســت
کــه یک میلیــون و  ۳۰۰واحد پوشــش
میدهد.
وی افــزود :بنــا بــر قانــون جهــش
تولید که به تصویب مجلس رســید ،از
ظرفیت دســتگاههای دولتی که زمین
مازاد داخل محدوده دارند ،اســتفاده
میکنیم.
عضــو هیــأت مدیره ســازمان ملی
زمیــن و مســکن ادامــه داد :اطالعات

اراضی دســتگاههای دولتــی را نداریم
و آمار باید از طریق سیســتم کاداســتر
ثبــت و اســناد یا ســامانه ســادا وزارت
اقتصاد داده شــود .امــا تاکنون بالغ بر
 ۶هــزار هکتــار زمیــن شناســایی شــده
کــه  ۸۰۹هکتــار بــه نــام وزارت راه و
شهرسازی انتقال انجام شده است.
رضایی یادآور شد :موضوع مسکن
مشــکل وزارت راه نیســت ،مشــکل
کشــور اســت و همــه دســتگاهها بایــد
همراهــی کنند .بدین منظور قرار شــد
مســئول کاداســتر اطالعات کــه زمین

دســتگاههای دولتی را در اختیار دارد،
در بحــث شناســایی به ما کمــک کند.
همچنیــن دســتگاهها بایــد همــکاری
الزم را داشته باشند.
وی خاطرنشــان کــرد :بنــا بــود
دانشــگاهها از داخــل شــهر بــه اطراف
منتقل شوند ،تهران از دانشگاه تخلیه
شــود و تنهــا ســتاد و دفاتــر مرکزی در
شهرها بماند.
رضایــی دربــاره اینکــه آیــا صحت
دارد کــه در چنــد اســتان دســتور اکیــد
وجــود دارد کــه به اراضی مــازاد توجه

درخصوص ضمانت اجرایی این طرح
گفــت :بــه منظــور افزایــش ضمانــت
اجرایی طرح (بــه منزله چالش اصلی
در تحقق طرح و مصوبه شــورایعالی
امنیت ملی) مقرر شد «نظام مدیریت
یکپارچــه حوضههای آبریــز به صورت
فرابخشــی» زیــر نظــر هیــأت دولــت
طراحی و مستقر شود .با توجه به ابعاد
سیاســی و امنیتی مدیریــت تأمین آب
شــرب پایتخــت در مقیــاس ملــی ،به
منظــور ارتقــای تحققپذیــری احــکام
طــرح و التــزام دســتگاهها و نهادهــای
اجرایــی بــه رعایــت آنهــا ،آن بخش از
احــکام طــرح کــه فراتــر از مســئولیت
شــورایعالی شهرســازی و معمــاری
بــوده و نیازمند اخذ مصوبــه از مراجع
فرادســتی اســت بــا تصویــب نهایــی
در هیــأت دولــت در اختیــار دبیرخانــه
شورایعالی شهرسازی و معماری قرار
خواهد گرفت.
 ëëتهیــه طــرح تفصیلی بافــت اطراف
دانشگاه تهران
در مصوبــهای دیگــر بــه منظــور

نشــود؟ گفــت :مســئوالن دولتــی اگــر
نامهای میزنند ،فراتر از قانون جهش
تولیــد نیســت .قانونگــذار گفتــه و این
موضوع باید انجام شود.
وی تأکیــد کــرد :تقاضــا داریــم کــه
اراضی مازاد ســند بهنام ســند مسکن
زده شــود .اگــر در مجموعهای طرحی
اســت که ضرورت آن باالتر از نهضت
مسکن اســت ،مقامات باید تشخیص
دهند.
ایــن مقــام مســئول در وزارت راه
و شهرســازی تصریــح کــرد ۲ :هفتــه

تهای درونشــهری،
ســاماندهای باف 
شــورایعالی شهرســازی و معمــاری،
شــهرداری تهــران را مکلــف کــرد کــه
هــر چه ســریعتر طــرح تفصیلی بافت
پیرامونی دانشــگاه تهــران را تهیه کند.
شــورایعالی معمــاری و شهرســازی
تأکید کرده در صورت اجرا نشــدن این
طرح از سوی شهرداری« ،شورایعالی
شهرسازی رأساً اقدام خواهد کرد».
شورایعالی معماری و شهرسازی،
مصوبه این شورایعالی را به استاندار،
رئیسشــورای برنامهریــزی و توســعه
اســتان تهران ،شــهردار تهران و رئیس
شــورای اسالمی شهر تهران ابالغ کرده
است.
در ایــن مصوبــه آمــده اســت:
شــورایعالی شهرســازی و معمــاری
ایــران گــزارش دبیرخانه شــورایعالی
درخصــوص نحوه اجرایی شــدن مفاد
مصوبه شورایعالی درخصوص طرح
تفصیلــی اراضــی پیرامــون دانشــگاه
تهران را استماع کرد.
شــورایعالی معماری و شهرسازی
بــا تأکیــد بــر ضــرورت اجــرای هرچــه
سریعتر مصوبه و عدم وجاهت قانونی
هرگونــه تأخیر در تهیــه طرح تفصیلی
بافــت پیرامون دانشــگاه تهــران ،مقرر
کرد ،تکالیف قانونی شــهرداری تهران
در اجرای مصوبه شــورایعالی توســط
دبیر شــورایعالی شهرســازی پیگیری
شــود و در صورت عدم حصول نتیجه،
دبیرخانــه شــورایعالی بــا اســتفاده از
ظرفیــت مشــاوران ذیصــاح رأســاً
نســبت به تهیــه طــرح تفصیلــی ویژه
مذکور اقدام و نتیجه را به شورایعالی
ارائه کند.
در جلســه تیرمــاه ســال گذشــته،
شــورایعالی شهرســازی و معمــاری
حکــم به اتمــام اجــرای طرح توســعه
دانشــگاه تهران بعد از ۲۰سال و ابقای
ســاکنان در پهنههای مختلــط اداری -
مسکونی داده بود.

گذشــته بــا نیــروی زمینــی ارتــش
تفاهمنامــهای بالــغ بر  ۴هــزار هکتار
زمیــن امضــا شــد کــه بــر اســاس آن
 ۲هــزار هکتــار زمیــن بــرای مســکن
نیروهــای مســلح و مابقــی مــردم
عادی تأمین شــود .نیروهای مســلح
در نقاط خوب پــادگان دارند که باید
از ظرفیــت آنهــا اســتفاده کــرد .هم
اکنون بهدلیــل آنکه اراضــی کاربری
نظامــی دارنــد ،موضــوع در حــال
بررسی است تا برای ساخت و ساز از
آن استفاده کرد.

وزیــر راه و شهرســازی از تفاهــم بــا وزیــر حمــلو نقــل قطــر بــرای ایجاد
ل و نقل و رفع
دفتــر مشــترک میان دو کشــور با هدف توســعه روابط حمــ 
ف الســلیطی وزیر
ن الســی 
آنــی مشــکالت در این حوزه خبر داد .جاســمب 
حملونقــل قطــر بــه همــراه هیــأت همــراه با رســتم قاســمی وزیــر راه و
شهرسازی دیدار و درباره موضوعات مختلف به رایزنی پرداختند .در این
ل و نقل دریایی ،هوایی
دیدار بر توســعه روابط دو کشور در حوزههای حم 
و ترانزیــت بینالمللی تأکید شــد .همچنین در این نشســت درخصوص
مســائل مختلف مربوط به مسابقات جام جهانی و تسهیل سفر و اقامت
ایرانیها طی این ایام رایزنی شــد .طی این دیدار نماینده وزارت ورزش و
امــور جوانان اعالم کــرد که برای هر یک از بازیهای جام جهانی  ۷هزار و
 ۵۰۰بلیت به کشور ایران از سوی کشور قطر اختصاص یافته است .در این
نشست همچنین اعالم شد که طی  ۶ماهه نخست امسال حجم مبادالت
کاالهــای ایرانــی از بنادر بوشــهر و دیر به بنــادر قطر بــا  ۲۰درصد افزایش
همراه شــده اســت .وزیر راه و شهرســازی کشــورمان در ایــن دیدار ضمن
تأکید بر وجود فرصتهای زیاد همکاری برای ایران و قطر ،بر ایجاد دفتر
مشــترک میان دو کشور برای همکاریها در حوزه حملو نقل تأکید کرد.
ت میان دو کشور برادرانه و
ل و نقل قطر نیز با بیان اینکه ارتباطا 
وزیر حم 
عمیق است ،ایجاد دفتر مشترک را که از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران
مطرح شد ،امری ضروری برای توسعه این روابط دانست.

خانههای ویالیی با مسکن بافتهای فرسوده
تهاتر میشود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولویت وزارت
راه و شهرسازی برای ساخت خانههای یک طبقه در کشور گفت :شرایط
نهضت ملی مســکن برای روســتاییان تعدیل شــد .هادی عباســیاصل
اظهار کرد :اولویت وزارت راه و شهرسازی یک طبقهسازی است .در بحث
ســاخت خانههای یک طبقه در مجموع هزینه پاگرد و آسانســور و ســایر
مشــاعات کم شــده و با وجود افزایش هزینههای زیربنایی طی محاســبه
انجــام شــده ،در مجموع هزینههــای مردم کاهــش مییابــد .وی افزود:
مدیران راه و شهرســازی اســتانها برای ساخت مسکن یک طبقه اختیار
دارند و این اختیارات در شــهرهای زیر  50هزار نفر جمعیت ابالغ شــده
و در شــهرکهای اطراف شــیراز نیز پیشــنهاد میکنیم مسکن بهصورت
یک طبقه ســاخته شود .عباسی با اشاره به جلسه شورای عالی مسکن با
حضور معاون اول رئیس جمهور در مورد تأمین زمین در روستاها یادآور
شــد :در هــر روســتا  50تــا  100قطعه زمیــن  500متری به طــرحهادی از
اراضی غیرکشاورزی الحاق خواهد شد .وی اضافه کرد :مکانیابی اراضی
 500متری را بنیاد مســکن در روســتاها انجام دهد و برخی شرایط طرح
نهضت ملی مســکن در روســتاها برای متقاضیان برداشــته شد تا از این
طریق جذابیت ایجاد شــود .همچنین مصوب شــد در روســتاها به افراد
مجــرد به شــرط تأهل و تعهد بنیاد مســکن زمین به صــورت اجارهای با
هزینه صفر اختصاص داده شــود .معاون مســکن و ساختمان وزیر راه با
تأکید بر اینکه خوابگاه نمیســازیم ما برای خانواده مســکن میســازیم،
اظهار کرد :با توجه به الحاقات مصوب شده و استفاده از ظرفیت سازمان
ملی زمین در بافتهای فرســوده میتوانیم مسکن یک طبقه ویالیی به
صورت کلید به کلید با مسکن در بافت فرسوده تهاتر کنیم.

جابهجایی بیش از یک میلیون مسافر و گردشگر
در بنادر شرق هرمزگان

مدیــر بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر و شــرق هرمــزگان از جابهجایی
بیش از یک میلیون نفر مســافر و گردشــگر در پایانههای مســافری شرق
هرمزگان تا نیمه شهریورماه خبر داد .حمیدرضا محمدحسینی تختی با
بیان اینکه تا نیمه شهریور ماه سال جاری ،یک میلیون و  ۱۵۷هزار و ۹۹۰
نفر مسافر و گردشگر در بنادر مسافری شرق هرمزگان جابه جا شدهاند،
گفت :مســیرهای ســه گانه مرکز استان (بندر شــهید حقانی ،بندر شهید
ذاکری و هرمز) بیشــترین تــردد را به خود اختصاص دادهانــد .وی ادامه
داد :بنــدر شــهید حقانی با جابهجایی یک میلیــون و  ۱۴۹هزار و  ۱۳۲نفر
مســافر و گردشگر از میان بنادر مسافری در شرق استان ،بیشترین میزان
را با رشــد  ۶۷درصدی نســبت به مدت مشابه ســال گذشته تجربه کرده
و پرترددترین پایانه مســافری دریایی کشــور و استان بوده است .مدیرکل
بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان افزود :بندر شــهید باهنر که در مســیر
مسافری بینالمللی به بندر شارجه پس از وقفه آن هم به دلیل شرایط
متأثر از ویروس کرونا از ابتدای سال فعالیت خود را از سر گرفته ،طی این
مــدت با جابهجایی  8هزار و  858نفر مســافر و گردشــگر رتبــه دوم را در
بین بنادر مسافری شرق هرمزگان داشته است.

