مبارک فجر در سی و نهمین ستاد ملی بازآفرینی شهری
به عنوان رئیس ســتاد ،فرمان آغاز اجــرای «برنامه ملی
بازآفرینی شــهری پایدار امید» را به اســتانداران سراســر
کشــور ابــاغ و به تیم اقتصــادی و وزارت راه و شهرســازی
تکلیف کرد که این برنامه باید به سر انجام برسد.
مقرر شــد تمامی دســتگاههای فعال در شــهرها که از
بودجــه عمومــی دولتی اســتفاده میکننــد ۳۰،درصد از
منابــع خود را صرفاًبرنامه ملی بازآفرینی شــهری کنند و
ســازمان برنامه و بودجه موظف به مبادله موافقتنامهها
و نظارت بر این فرایند است.
همچنیــن قانــون نیز مکلف کــرده که تمامــی اراضی
دولتــی واقع در بافتها در اختیار وزارت راه و شهرســازی
قرار گیرد که این خواسته نیز مورد موافقت قرار گرفت.
درخواســت مــا از رئیــس جمهــوری در ایــن نشســت
اختصاص منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه بازآفرینی
شهری از سهم دولت به مبلغ 4هزار و 150میلیارد تومان
بود که 2هــزار و  500میلیارد تومان آن از محل وجوه اداره
شده،استودراختیاروزارتراهوشهرسازیقرارمیگیرد.
این  2هــزار و  500میلیــارد تومان منبع ارائــه وامهای 50
میلیــون تومانی به توســعه گران خواهد بــود که به دولت

وضعیت فعلی بافتهای ناکارآمد شهری

اهداف کمی برنامه بازآفرینی
تا پایان برنامه ششم توسعه

ارکان اصلی برنامه بازآفرینی شهری
بهسازی ،نوسازی و مقاومسازی مسکن

 1334محله
50درصد از کل محلههای هدف
 66000هکتار
ت محلههای هدف
48درصد از مساح 
حدود  9میلیون نفر
45درصد از ساکنان محلههای هدف
بــاز پــس گردانــده میشــود .هــزار و  500میلیــارد تومان
دیگــر بابــت احداث خدمــات زیربنایی و روبنایی اســت و
همچنین  150میلیــارد تومان هم صرف ودیعه مســکن
خواهد شد.
واگذاریاراضیدولتیبهتوسعهگران
بر اســاس برنامه ملی باز آفرینی شــهری پایدار امید؛
اراضــی دولتــی بدون نرخگــذاری در اختیار توســعه گران
قرار میگیرد و توســعه گران حدود ۵۰درصد از واحدهای
ســاخته شــده در اراضی دولتــی را بایــد با ســاکنان همان
محله معاوضه یا به فروش برســاند .همچنین کسانی که
عالقهمند به معاوضه ســاختمانهای آســیبپذیر خود
هســتند نیز با ضریــب حداقــل  ۱.۲بــدون پرداخت مبلغ
اضافی با واحد ســاخته شــده در اراضــی دولتی معاوضه
میکنند( .یک واحد  ۶۰متری فرســوده با واحد  ۷۲متری
در اراضی دولتی معاوضه میشود).
در همیــن راســتا بــرای جــذب مشــتری بــرای امالک
توســعه گــران ،کاهش نــرخ تســهیالت صندوق مســکن
یکم برای خرید خانه در بافت فرسوده به از  ۸به  ۶درصد
تصویبشدهاست.ماآمادگیداریمبراساسظرفیتها
وپناسیلموجوددراستانها،اراضیمناسبواگذارکنیم.
امیــد داریــم این حرکــت خوبــی در جهت جریانســازی
صنعت ساخت در کشور و سکوی شروعی برای رونق بازار
ساخت وسازمسکن با حمایت رئیس جمهوری ازبرنامه
ملــی بازآفرینی شــهری باشــد .در پایان باید بــه این نکته
اشاره داشت ،که ضرورت استحکام بخشی و مقاومسازی
بناهای شــهری و بازآفرینــی بافتهای ناکارآمد شــهری
بــه عنوان یک پروژه ملی و مهــم دولت دوازدهم نیازمند
عزم ملی اســت و با مشــارکت مــردم بهعنــوان بازیگران
اصلــی و بــه کارگیــری از ظرفیــت ،تــوان و پتانســیل همه
دســتگاههای ذیربــط از جملــه وزارت راه و شهرســازی،
شــهرداریها ،بخــش خصوصــی و دســتگاههای عضــو
ســتادهای بازآفرینی شــهری پایدار در ســطح استانها و
ملیبهمنصهظهورخواهدرسید.
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