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نگاه

اما و اگرهای
طرح اقدام م ّلی مسکن

گروه جامعه :طرح اقدام ملی مســکن ،جدیدتریــن طرح خانهدار کردن
مردم در کشور است؛ برخی از کارشناسان این طرح را واقعبینانهتر از سایر
طرحهای مســکن ارزیابی میکنند اما با این حال همین طرح هم نشان
داده که در مسیر اجرا با نواقصاتی همراه است .براساس این طرح قرار است
خانههای اقدام ملی مسکن با مجموعهای از آورده متقاضیان ،زمین دولتی،
تسهیالت در محدودههای شهری ساخته شود تا مانند مسکن مهر با مشکل
زیرساختها مواجه نباشد .پیش از این ،معاون شهرسازیومعماری وزارت
راهوشهرسازی ،یکی از تفاوتهای عمده مسکن 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 سیاستهای تمرکززدایی و کنترل جمعیت،
به هیچوجه در کالنشــهرها اجرایی نخواهد شد .یک کارشناس مسکن در
گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :ما به عنوان بخش خصوصی از اینکه دولت
سازوکاری برای تعادلبخشی به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب
برای اقشار هدف بسازد اســتقبال میکنیم .ولی هر زمان دولت در حوزه
مسکن مداخله کرده به طور  ۱۰۰درصد منتج به هدف نشده است.
مصداق این مســأله طرحهایی 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 نرســیده اســت.وی افزود :امیدواریم این طرح ماحصل
آزمون و خطاهایی باشد که در پروژههای قبلی صورت گرفت .واقعیت این
است که با چهار میلیون کاستی مسکن در کشور مواجهیم .در طرح اقدام
ملی قرار است  ۴۰۰هزار واحد بسازد که میتواند  ۱۰درصد کمبود مسکن
را جبران کند .لذا بازوی اصلی تولید مسکن کشور ،بخش خصوصی است که
باید با تسهیل قوانین و مقررات مزاحم ،از ظرفیت این بخش استفاده شود.
دنیای اقتصاد در گزارشــی اختصاصی از اجرای طرح جایگزین طرحأهای
قبلی نوشت :هدف از اجرای این طرح از تامین مسکن ارزان برای فاقدین
مسکن اعالم شد اما بنا بر تازهترین اطالعات اعالم شده درخصوص جزئیات
این طرح ،قرار اســت این طرح برای سه گروه درآمدی اعم از کمدرآمدها،
گروههای درآمدی متوسط و متوسط رو به باال اجرا شود .اولین پرسش به
تعیین یک شرط در شــروط اولیه این طرح برای قرار گرفتن در فهرست
مشــموالن برمیگــردد؛ در یکی از شــروط اولیه برای ثبتنــام در طرح
خانهسازی دولتی شرط سپردهگذاری ۳۰میلیون تومانی مطرح شده است.
با توجه به اینکه بازه جغرافیایی اجرای این طرح در سراســر کشور تعریف
شده است این سوال هماکنون پیشروی متقاضیان قرار دارد که آیا در تمام
شهرها ،همه متقاضیان باید در ابتدا اقدام به سپردهگذاری ۳۰میلیون تومانی
کنند؟ یافتههای دنیایاقتصاد نشان میدهد الزاما همه متقاضیان در همه
شهرها نیاز به سپردهگذاری ۳۰میلیون تومانی ندارند ،بلکه متقاضیان باید
در ابتدا رقمی معادل  ۳۰درصد هزینه ســاخت واحدها را به منظور اثبات
توانایی مالی خود برای پرداخت آورده نقدی ،در بانک سپردهگذاری کنند؛
این رقم الزاما در همه شــهرها  ۳۰میلیون تومان نخواهد بود.در واقع این
مبلغ برابر  ۳۰درصد کل هزینه ساخت منهای هزینه تامین زمین است که
در قالب بخشی از آورده نقدی متقاضیان در بانک سپردهگذاری میشود.

متقاضیان خانه به دوش طرح اقدام ملّی مسکن

بـا وجودی که تعداد قسـطها را پشـت سـر هم
دریافـت کردهانـد ولـی هیچگونه شفافسـازی
نمیکننـد کـه روند پرداخت قسـط هـا چگونه
اسـت و در چـه بازه زمانی باید پرداخت شـوند!!
سـوال ایـن اسـت آیـا در اصل این شـرکت ها و
پیمانکارهـا زیـر نظـر قانـون عمل مـی کنند یا
خیـر؟ فـرد دیگـری گفت :اصال کسـی روشـن
نمیکنـد و مـا نمیدانیـم کل مبلغـی کـه باید
برای سـاخت منـزل بپردازیم ،چه مبلغ اسـت؟
یـا زمـان تحویل مسـکن کی هسـت؟ زیر بنای
سـاختمان چنـد متـر اسـت؟ چنـد قسـط باید
بپردازیم؟
شـاکی دیگـری نیـز گفـت :حـدود  ۶یـا ۷
شـرکت پیمانکاری وجـود دارند و هر شـرکتی
بـا روش متفاوتـی پـول میگیـردً .
مثلا بعضی
از شـرکتها تـا االن فقـط  ۴۰میلیـون تومان،
بعضـی ۶۰میلیـون و یـک شـرکت پیمانکاری
نیـز تـا بـه حـال  ۱۰۰میلیـون تومـان دریافت
کـرده اسـت .متقاضـی دیگـری نیز گفـت :اگر
ایـن طـرح ،یک طـرح ملّی اسـت تمامـی امور
آن باید مشـخص و شـفاف و همه قسـطها نیز
بیـن شـرکتها و پیمانکارهـا یکی باشـد نه هر
کـدام یک طـور پول بگیرند .تنها تفاوت باید در
زمـان دریافت اقسـاط بـرای شـرکتها آن هم
بـرای یـک یا دو ماه باشـد .وی گفـت :اکنون ۹
مـاه از زمـان شـروع ثبـت نـام میگـذرد و هـر

تکلیفمان  را  روشن  نمیکنند
ندا حاج ابراهیمی

طـرح مسـکن ملّـی
شـاید از طرحهـای
خوب دولت بـرای خانه
دار کـردن افـراد فاقد مسـکن باشـد امـا نحوه
اجـرای آن و پاسـخگو نبودن برخی مسـئوالن
ذیربـط مدتـی اسـت صـدای متقاضیـان را
در ایـن روزهـا درآورده اسـت .وزارت راه و
شهرسـازی در راسـتای کمـک بـه تأمیـن
مسـکن ،طـرح « اقـدام ملی تأمین مسـکن »
را در قالـب احـداث  ۴۰۰هزار واحد مسـکونی
برنامهریـزی نمـوده اسـت .در این میـان بنیاد
مسـکن انقلاب اسلامی مدیریـت احـداث
 ۱۰۰هـزار واحـد مسـکونی از ایـن طـرح را
در شـهرهای کشـور بـا اولویـت شـهرهای بـا
جمعیـت کمتـر از یکصـد هـزار نفر بـر عهده
دارد .آن هـم بـا شـرایط خاصـی کـه تنهـا به
کسـانی تعلـق مـی گیـرد کـه صاحـب خانـه
یـا ملـک و امالکـی نباشـند یـا زنـان خـود

سرپرسـت دارای شرط سـنی حداقل  35سال
و ...افـراد واجـد شـرایط دیگـر.
بـا شـروع بـه کار این طـرح مردم فاقد مسـکن
بیـش از پیـش روانـه شـرکتهای پیمانـکاری
شـدند تـا بـا تهیـه و ارائه مـدارک الزم بـا هزار
جـور دردسـر و پرداخـت قسـط هـای اولیه در
ایـن طرح قـرار گیرند .به گفتـه متقاضیان ،آنها
بـه دار و نـدار خود چوب حراج زدند تا شـاید از
دشـواری هـای اجاره نشـینی و خانه به دوشـی
خالصـی یابنـد .کسـانی کـه بـا گذشـت مدت
زیـادی از طـرح مسـکن ملـی نـه تنهـا هنـوز
خانـه دار نشـده انـد کـه بـه گفته ی خودشـان
بسـیاری از سؤالهایشـان هـم بیجـواب مانده
اسـت تـا بـه رسـانه هـای محلـی روی آوردند،
شـاید از ایـن طریـق بتوانند مسـئوالن مربوطه
را بـه پاسـخگویی وادارنـد .یکـی از متقاضیـان
شـاکی در تمـاس خود بـا نگارسـتان موضوع را
اینگونـه بازگـو نمـود« :با شـروع طـرح تعدادی
پیمانـکار بـرای آن در نظـر گرفتـه شـد و اعالم
گردیـد هـر متقاضـی مـی توانـد بـه دلخـواه

پیمانـکار خـود را انتخـاب و مدارکـش را به آن
شـرکت تحویـل دهـد .ولی مشـکل اینجاسـت
کـه هـر پیمانـکار هر زمـان کـه تمایل داشـته
باشـد مبلغـی را مشـخص و مـا را مجبـور بـه
واریـز بـه بانکی غیر از مسـکن مینمایـد .آنها

شـرکت ،بـرای خـود راه و روال متفاوتی اختیار
کـرده اسـت و اص ً
ال مشـخص نیسـت مدیریت
بـا کیسـت و در عیـن حـال هیـچ ارگانـی هم
جوابگـو نیسـت .مـا تنها چیـزی کـه میدانیم
ایـن اسـت کـه منـزل در حـال سـاخت قـرار
اسـت در شـهرک سـی بی جـی باشـد همین!
سـؤال ایـن اسـت کـه آیا ایـن طـرح نباید یک
متصدی داشـته باشـد تا جواب مردم را بدهد؟.
جوابگـوی مـا فقـط پیمانکارها هسـتند آن هم
فقـط پـول میخواهنـد .اآلن بـرای چندمیـن
بـار اسـت کـه خانهدار شـدن مـردم ،مسـئله و
بالتکلیفـی به بـار آورده و هر بار توسـط ارگانی
بـه بـازی گرفته میشـویم».
بلـه ،آنچـه در ایـن گـزارش دریافتیـم
اینکـه وضعیـت متقاضیـان طرح مسـکن
ملّـی نامشـخص اسـت و نمیداننـد
چقـدر بایـد پـول بدهنـد؟ خانههایشـان
کجاسـت؟ و چـه زمانی تحویل میشـوند؟.
و دیگـر اینکـه نمیدانسـتند چـرا بایـد به
بانـک رسـالت پـول بپردازنـد در حالیکـه
اداره مسـکن و شهرسـازی تأکید کرده تنها
بـه بانـک مسـکن واریـز نمایند .پاسـخ این
سـؤاالت را بـه مسـئوالن و دسـتگاههای
مربوطـه وا میگذاریـم کـه چنانچـه مایـل
بودنـد توضیحات شـفافی بـرای رفـع ابهام
از متقاضیـان ناراضـی ارسـال کننـد.

به همت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر؛

اختتامیه جشنواره داستانی
پویش پایداری برگزار شد

نخســتین جشــنواره اســتانی ادبیــات
داســتانی پویــش پایــداری بــا برگزاری
مراســم اختتامیه بــه کار خود پایــان داد.
به گــزارش روابطعمومی و امــور بینالملل
شرکت گلگهر ،این جشنواره که با حمایت
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و همکاری
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و کانون بسیج
هنرمندان سیرجان آبانماه سال گذشته آغاز
شد پس از طی مراحل ثبتنام ،و داوری آثار،

فروردینماه ســالجاری نفرات برگزیده خود
را شــناخت اما به دلیل شرایط کرونا ،مراسم
اختتامیه جشنواره پنجشنبه برگزار شد.
حجت االسالم حسینی امام جمعه سیرجان
در این مراســم گفت :انســان به عنوان گل
سرســبد خلقت کــه دارای عقل و شــعور
روح اســت ،بایســتی در کنار شــکرگزاری
پــروردگار ،وظایف خود را نیــز انجام دهد
کــه همانا یکــی از این وظایف اســتفاده از

توان نویســندگی و هنر در راه موثر است .از
برگزارکننــدگان چنین رویدادهای فرهنگی
و اجتماعــی موثری بایســتی تشــکر کرد.
دکتر محمدجواد فریدونی معاون پشتیبانی
شــرکت گلگهر نیز در این مراســم گفت:
ســیرجان شــهری با فرهنگ غنی است و
بایســتی با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
تاثیرگذار ،ایــن فرهنگ غنی را تعمیم داد و
موجبــات نامآوری ســیرجان را فراهم آورد.

رئیســی و کیارش آزادی؛ برگزیدگان سطح
دانش آموزی .اســام حاجب ،الهام آبادهای،
سپیده رمضاننژاد و مهرداد فروتن برگزیدگان
سطح آزاد و مهناز رجبیزاده و طیبه شجاعی
مشــترکا به عنوان برگزیــدگان محور ویژه
همایش می باشند.

اگر امروز دغدغه فرهنگی نداشــته باشیم و
در مسایل فرهنگی و اجتماعی هزینه نکنیم،
در آینده باید منتظر آسیبهای اجتماعی و
مشکالت مربوطه در جامعه باشیم.در پایان از
برگزیدگان این جشنواره استانی به شرح ذیل
تجلیل شد :محمد مهربان اسماعیلپور ،آیلین

آگهی مزایده فروش زمین دهیاری روستای شریف آباد (نوبت دوم)
دهیاری شریف آباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  79شورای اسالمی روستا تعداد  15قطعه زمین از

طریق مزایده به فروش رساند عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به بخشداری مرکزی مراجعه
نمایند.

ضمنا هزینه آگهی روزنامه بر عهده برندگان مزایده می باشد سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه می باشد.

1

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

شماره
قطعه
1

متراژ عرصه
(متر مربع)

ردیف نوع ملک

کاربری

مبلغ پایه مزایده

ریال (متر مربع)

 %5مبلغ تضمین
هر قطعه

 246/8متر مربع

14.400.000

177.696.000

2

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

12

 250متر مربع

3

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

13

13.200.000

165.000.000

 225متر مربع

13.200.000

148.500.000

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

5

زمین

14

 205/2متر مربع

13.600.000

139.526.000

مسکونی شهرک امام حسین

15

 236/9متر مربع

6

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

16

13.600.000

161.092.000

 225متر مربع

7

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

12.000.000

135.000.000

17

 250متر مربع

12.000.000

150.000.000

8

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

زمین

18

 250متر مربع

مسکونی شهرک امام حسین

28

12.000.000

150.000.000

10

زمین

 247/9متر مربع

14.400.000

178.488.000

مسکونی شهرک امام حسین

B1

 249/8متر مربع

11

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

B2

 221/2متر مربع

13.600.000

169.864.000

4

9

12.000.000

132.720.000

12

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

B3

 221/1متر مربع

12.000.000

132.660.000

13

زمین

مسکونی شهرک امام حسین B20

 222/6متر مربع

14

زمین

مسکونی شهرک امام حسین B21

13.200.000

146.916.000

 221متر مربع

15

زمین

13.200.000

139.536.000

مسکونی شهرک امام حسین B22

 223متر مربع

13.600.000

151.640.000

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 1400/03/19
تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری  1400/03/20در محل بخشداری
بازگشایی پیشنهادات ساعت  10صبح مورخ  1400/03/22در محل بخشداری

دهیاری روستای شریف آباد

