
توسط شورای عالی شهرسازی و معماری اعالم شد

های گســلی پرخطر  جزئیـــات   
 یک تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور 
رعایت حقوق شـهروندان و اطالع رسـانی شفاف، 
نقشه  پهنه های گسلی سه نقطه پرخطر، متوسط و 

ضعیف منطقه یک شهر تهران را اعالم کرد. 

به نقل از وزارت راه و شهرسـازی، پیرو مصوبه شـورای عالی 
شهرسـازی و معمـاری ایران در سـال 95 موضوع تهیه نقشـه 
پهنه های گسلی شهر تهران با توجه به ضرورت تهیه اسناد پایه و 
تشخیص مناطق پرخطر با همکاری و محوریت مرکز تحقیقات 
راه، مسـکن و شهرسـازی تهیه و اولین نقشـه ها نیز برای شهر 
تهران گردآوری شـد. بر اساس اعالم شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران، نقشه پهنه های گسلی شهر تهران برای شهرداری 
و دستگاه های مربوطه ارسال شده است؛ شناسایی پهنه ها گسلی 
کمک می کند تا سـاخت و سـازهایی که در این عرصه ها وجود 
دارد مقاوم سازی شوند. در همین رابطه، محمدسعید ایزدی، معاون 
معماری و شهرسازی اعالم کرد: آن چه شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران در اطالع عمومی نقشـه های پهنه های گسلی 
مورد تأکید قرار داده و می دهد این اسـت که شـهرداری اوال از 
دادن مجوز سـاخت سـاختمان های باالی 12 طبقه پرهیز کند. 
همچنین ساختمان های حساس همچون پمپ بنزین، بیمارستان، 
مدرسه و سـاختمان هایی که ساخت آن ها در پهنه های پرخطر 
مناسـب نیست، توصیه نمی شـود. وی در عین حال تاکید کرده 
اسـت: به منظور هرگونه سوء اسـتفاده از نقشه پهنه های گسلی 
موارد فوق تهیه شده و در اختیار عموم شهروندان قرار می گیرد. 
البته مردم باید در نظر داشته باشند که نقشه پهنه های گسلی از 
سـوی دو مرجع شـهرداری تهران و همچنین دبیرخانه شورای 
عالـی شهرسـازی و معماری معتبر اسـت. بر اسـاس اطالعات 
درج شـده در سـایت شـهرداری تهران، منطقه یک شهرداری، 
در بلندای تهران و با وسعتی حدود 49.6 کیلومترمربع بر اساس 
داده هـای آماری بیـش از 487 هزار نفر جمعیت را در خود جای 
داده است. این در حالی است که انبوه ساختما ن های آماده و نیمه 
وقـت در آینـده ای نزدیک جمعیت منطقه را به مـرز 500 هزار 
نفـر خواهد رسـاند. مختصـات جغرافیایی این منطقـه از طرف 
شـمال محدود به ارتفاعات 1800 متری دامنه جنوبی کوه های 
البـرز، از جنـوب به بزرگراه شـهید چمران حد فاصـل دو راهی 
هتـل آزادی و بزرگـراه مـدرس و پـل آیت اهلل صـدر و از غرب 
به اراضی رودخانه درکه و از شـرق نیز به انتهای بزرگراه ارتش، 
کارخانه سیمان و منبع نفت شمال شرق تهران محدود می شود.
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جزئیات کاهش اقساط وام ۱۶۰ میلیونی مسکن اعالم شد 

کاهش سود تسهیالت مسکن
با کاهش سود تسهیالت مسکن صندوق پس انداز یکم 
از 9/5 به ۸ درصد در مناطق شهری و از ۸ به ۶ درصد در 
بافت های فرسوده طبق مصوبه شورای پول و اعتبار میزان 
اقساط ماهانه تسـهیالت 1۶۰ میلیونی خانه اولی ها به 
ترتیب حدود 13۰ هزار و 17۰ هزار تومان کاهش می یابد.

شـورای پول و اعتبار روز گذشـته با کاهش نرخ سـود تسـهیالت 
صندوق پس انداز مسکن  یکم در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری 
برای استفاده خانه اولی  ها در بافت های فرسوده از 8 به 6 درصد و برای 
سـایر مناطق شـهری از 9/5 به 8 درصد موافقت کرد. در حال حاضر 
خانه اولی ها برای دریافت تسـهیالت 160 میلیون تومانی مسـکن )در 
تهران( بایسـتی 80 میلیون تومان را به مدت یکسال در بانک مسکن 
سپرده گذاری کنند. در مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر 
جمعیت سقف وام مذکور120 میلیون تومان و در سایر شهرها 80 میلیون 
تومان اسـت. اقساط وام مذکور برای زوج های جوان )خانه اولی ها( در 
تهران با بازپرداخت 12 ساله ماهانه یک میلیون و 866 هزار تومان است. 
در مراکز اسـتان ها اقسـاط 12 ساله وام مسکن صندوق پس انداز یکم 
ویژه زوجین با نرخ سود 9/5 درصدی یک میلیون و 399 هزار تومان و 
در سایر شهرها نیز اقساط ماهانه حدود 700 هزار تومان است. متقاضیان 
وام مسکن صندوق یکم در تهران پس از 12 سال بابت وام 160 میلیون 
تومانی حدود 110 میلیون تومان سود پرداخت می کنند، به عبارت دیگر 
با نرخ سـود 9/5 درصد حدود 270 میلیون تومان )با قسـط ماهانه 1/8 
میلیون تومانی( پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که با کاهش 
سـود وام مسـکن خانه اولی ها به 8 درصد )برای سایر مناطق شهری ( 
با فرض بازپرداخت 12 ساله ساده سود تسهیالت به 90 میلیون تومان 
کاهش می یابد. میزان اقساط ماهانه وام 160 میلیون تومانی با سود 8 
درصـد یک میلیون و 730 هزار تومان بوده که حدود 130 هزار تومان 
از وام با نرخ سود 9/5 درصد کمتر است. از سوی دیگر مطابق مصوبه 
شورای پول و اعتبار نرخ سود وام صندوق پس انداز یکم برای استفاده 
خانه  اولی ها در بافت های فرسـوده به 6 درصد کاهش یافته اسـت. بر 
این اسـاس در تهـران زوج های جوان 12 ماه پس از سـپرده گذاری در 
حسـاب صندوق پس انداز یکم می تواننـد از وام 160 میلیون تومانی و 
اقساط ماهانه یک میلیون و 560 هزار تومانی آن استفاده کنند. مقایسه 
این رقم با اقساط وام با نرخ 8 درصد حاکی از کاهش حدود 170 هزار 
تومانی قسـط ماهانه دارد. کل سـود این تسـهیالت با نرخ 6 درصد با 
بازپرداخت 12 ساله به شیوه ساده 64 میلیون و 800 هزار تومان است 
که در مقایسه با وام 8 درصدی حدود حدود 26 میلیون تومان کاهش 
می یابد. چند روز قبل وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره به سیاسـت ها و 
برنامه های جدید دولت در بخش مسکن گفته بود:  رئیس جمهوری گفته 
دولت حاضر است 1000 میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده گذاری 
کند. بانک مسکن نیز وعده داده دو برابر سپرده دولت تسهیالت 2ساله 
سـاخت را به سـازنده در بخش فرسوده با نصف قیمت مصوب شورای 
پول و اعتبار پرداخت کند. اقساط ماهانه این تسهیالت اگر 100 میلیون 
تومان باشد با سود 6درصد و در مدت 12 سال، کمتر از 900 هزار تومان 
خواهد شـد. چنان چه زوج های جوان خانه اولی متقاضی دریافت 100 
میلیون تومان وام در بافت فرسوده باشند ماهانه حدود 975 هزار تومان 

قسط پرداخت می کنند. 
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مدیر شبکه سنجش شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران گفت:

باران تاثیر زیادی بر بهبود کیفیت 
هوای تهران ندارد

مدیر شبکه سنجش شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران گفت: بیشـتر مـردم تصور 
می کنند کـه بارش بـاران می تواند هوای 
شهر را تمیز کند ولی این موضوع یک باور 
غلط است، چرا که حداقل در شهر تهران 
علت اصلی آلودگی هوا ذرات معلق است 
و بارش بـاران نمی تواند تاثیر چندانی بر 

بهبود کیفیت هوا داشته باشد.

احمـد طاهری با اشـاره به این که بـارش باران بر 
ذرات معلـق کـه عامل اصلی آلودگی هـوای تهران 
هستند تاثیر کمی دارد، اظهار کرد: اندازه هسته اصلی 
تشـکیل دهنـده ذرات معلق خیلی کوچکتـر از 2/5 
میکرون است، از این رو باران نمی تواند تاثیر چندانی 
بـر آن ها بگـذارد. وی با بیان این که سـال گذشـته 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران پروژه اندازه گیری 
وسـیع نانو ذرات در سطح شـهر تهران را انجام داد، 
تصریح کرد: در روزهای زمستانی که اپیزود آلودگی 
هوا داشتیم )بازه زمانی آلودگی هوا( و شاخص کیفیت 
هوا حتی به نزدیک عدد 200 و شرایط ناسالم برای 
همه گروه ها رسـید، غلظت نانو ذرات تا سه میلیون 
ذره بـر سـانتی متر مکعـب اندازه گیری شـد. پس از 
بررسی ها و اندازه گیری های مجدد هنگام قطع بارش 
باران مشاهده شد که باران نیز تاثیر چندانی بر غلظت 
نانو ذرات و کاهش شاخص کیفیت هوا نداشت. مدیر 
شـبکه سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
ادامه داد: هنگام اپیزود آلودگی هوا )بازه زمانی آلودگی 
هوا( بارش باران نیز حتی نمی توانست کیفیت هوای 
تهران را سـالم کنـد و روی ذرات معلق تاثیر زیادی 
داشته باشد. به همین دلیل است که پس از قطع بارش 
به سرعت آلودگی هوا افزایش پیدا می کند. طاهری 
با اشاره به این که هسته اصلی آلودگی هوا بالفاصله 
پس از بارش، ذرات ثانویه را تشکیل می دهد، گفت: 
عاملـی که می تواند غلظت ذرات آالینـده و آلودگی 
هـوا در تهـران را کاهش دهـد، وزش باد اسـت. به 
همیـن دلیل ما در تهران بـرای کاهش آلودگی هوا 
و برخورداری از کیفیت هوای خوب بیشتر باید منتظر 
وزش باد باشـیم نه بارش باران. وی در پایان با بیان 
این که بارش باران بیشتر بر آالینده های گازی مانند 
دی اکسید گوگرد و منواکسید کربن تاثیر دارد، تصریح 
کـرد: بـاران با ترکیب با این نـوع آالینده ها می تواند 
بـاران اسـیدی را تولیـد کند که خوشـبختانه اوضاع 
مـا از نظـر آالینده های گازی در شـهر تهران خیلی 
بد نیسـت که بخواهیم نگران باران اسـیدی باشیم.
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