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 سمانه جهانگيرى عرش
همدان پيام: خريد مسكن براى گروه متوسط و كم درآمد به رويايى تبديل 
شده؛ به نحوى كه اگر سرى به بنگاه هاى معامالت ملكى در نقاط مختلف 
ــكن را درك  ــب بازار خريد مس ــادگى وضعيت نامناس همدان بزنيم به س

خواهيم كرد.
ــمتى مى رود كه اگر تدبيرى درست براى حال  ــرايط امروز جامعه به س ش
ــدن مردم به ويژه جوانان انديشيده نشود  گروه هاى بسيار  و روز خانه دار ش
زيادى از افراد كم درآمد و متوسط به انواع و انحاى مختلف از چرخه زندگى 

شهرى حذف مى شوند.
ــاوران مسكن در همدان به  ــى به دفاتر امالك و مش در هر حال، با سركش
خوبى نمايان مى شود كه نظارت كافى از سوى متوليان صورت نمى گيرد و 

نرخ خريد و فروش مسكن به صورت دلخواه تعيين مى شود.
ــت كه تمام تالش مسئوالن استان همدان كه در جلسات  اين درحالى اس
ــوند فقط و فقط در تكميل  ــكن حاضر مى ش ــوراى تامين مس مختلف ش
پروژه هاى مسكن مهر و حل مشكالت و معضالت پيش روى آن در استان 

خالصه مى شود.
تأمين مسكن براى جوانان در آستانه ازدواج به چالشى جدى تبديل شده 

است 
آنچه مسلم است اين است كه تأمين مسكن براى جوانان در آستانه ازدواج 
ــت حقوقى ثابت گذران زندگى  ــت آنها با درياف و خانواده هايى كه سرپرس
ــت؛ به نحوى كه در گفتگو با  ــده اس ــى جدى تبديل ش مى كنند به چالش

تعدادى از شهروندان همدانى اين نكته به چشم مى خورد.
ــكن در همدان  ــهروندان همدانى كه از اوضاع حاكم بر بازار مس يكى از ش
ــاكى است، گفت: مدت هاست كه براى پيدا كردن يك چهار ديوارى به  ش

اين بنگاه و آن بنگاه سر مى كشم. 
ــفانه با اندك پولى كه در دست دارم هيچ خانه اى پيدا نكردم و گويا  متاس

اين پول من در حد رهن يك خانه است.
ــرى ادامه داد: هيچ معيار و قانون مدونى در جامعه براى قيمت گذارى  امي
ــخصى و گفته هاى  ــليقه ش ــالك وجود ندارد و صاحبخانه ها از روى س ام
ــالك و منازل خود  ــا بر روى ام ــوص صاحبان آژانس ه ــان به خص اطرافي

نرخ گذارى مى كنند.
ــكن به يكى از  ــى نيز كه براى اجاره مس ــهروندان همدان يكى ديگر از ش
بنگاه هاى معامالت امالك همدان آمده بود، گفت: پايين بودن سطح درآمد 
و باال رفتن قيمت مسكن مشكالت بسيارى را براى مردم ايجاد كرده است.

قيمت هر مترمربع زمين در همدان حداقل يك ميليون تومان است
ــاره به اينكه در سال هاى 81 و 82 قيمت هر مترمربع زمين  رمضانى با اش
در همدان 200 تا 250 هزار تومان بود، گفت: در حال حاضر حداقل قيمت 
هر مترمربع زمين در منطقه اى متوسط در همدان يك ميليون تومان است.
در همين زمينه بنگاهدارى كه سابقه طوالنى در خريد و فروش مسكن در 
همدان را دارد، گفت: وضعيت اجاره مسكن در شهر همدان نامناسب است؛ 
چرا كه فعاليت در عرصه بنگاهدارى به شوخى گرفته شده و هر فردى كه 
ــود سعى مى كند با اجاره يك مغازه مشاور امالك شود كه اين  بيكار مى ش

امر نابسامانى ايجاد كرده است.
ــاى مختلف براى واحدهايى كه  ــده كه نرخ ه نجاريان افزود: بارها ديده ش

متراژ يكسان و موقعيت يكسان دارند اعالم شده است.
البته ناگفته نماند كه بخش اعظمى از اين آشفته بازار اجاره بهاى مسكن 
ــت پخت بنگاهدارانى است كه در ازاى دريافت پول بيشتر آپارتمان يا  دس
ــكونى را كه به هيچ وجه در حد و اندازه هاى قيمت تعيين شده  واحد مس

نيست به متقاضى قالب مى كنند.
ــى از بنگاهداران در اين خصوص با بيان اينكه دولت بايد براى برطرف  يك
ــكل مردم چاره انديشى كند، گفت: مسئوالن همه جا از ازدواج  كردن مش
جوانان و ترغيب آنها به اين امر مقدس سخن مى گويند غافل از اينكه جوان 

اگر مسكن نداشته باشد چگونه مى تواند ازدواج كند.

ــتم كه ده ها نفر براى اجاره مسكن  ــاهد هس وى افزود: من خودم روزانه ش
ــتاجر  ــت آن را ندارند، اگر تا ديروز مس ــوان پرداخ ــه مى كنند و ت مراجع
مى توانست واحد مسكونى را انتخاب كند امروز او فقط دربدر به دنبال يك 
واحد مسكونى است كه به شرايط اقتصاديش بخواند و اهميتى به اوضاع و 
احوال ساختمان نمى دهد؛ چه رسد به اينكه جوان بخواهد يك خانه براى 

خود داشته باشد.
بر اساس اظهار نظر رئيس اتحاديه مشاوران امالك همدان، تورم و افزايش 
ــكن و اجاره بها در  ــاز از داليل افزايش قيمت  مس ــاخت و س هزينه هاى س

همدان است.
ــت روزانه به طور ميانگين 50 قرارداد ملكى در 800 بنگاه  على الهى از ثب
معامالت ملكى همدان خبر داد و گفت: از ميان اين رقم 30 مورد مربوط 

به اجاره است.
وى گفت: براى اطالع رسانى به شهروندان اتحاديه مشاوران امالك همدان 
اقدام به راه اندازى سايتى كرده است كه امالك براى اجاره و فروش در آن 
ثبت شده و شهروندان مى توانند با مراجعه به سايت، ملك مورد نظر خود را 

جستجو كرده و از تردد آنها در مشاوران امالك جلوگيرى مى كند.
ــاوران امالك همدان در ادامه گفت: براى شفاف سازى  رئيس اتحاديه مش

خريد و فروش ملك سايت "ايران امالك" راه اندازى شده است.
ــايت «ايران امالك» به تمام اتحاديه هاى  ــتفاده از س الهى افزود: لزوم اس

مشاوران امالك ابالغ و اتمام مشاوران امالك عضو آن شده اند.
ــه فعاليت كرد منجر به  ــال 87 آغاز ب ــايت كه از س ــه داد: اين س وى ادام
ــد؛ به اين ترتيب  ــرى از برخى تخلفات در خريد و فروش ملك ش جلوگي
ــانند از طريق اين سامانه ثبت  ــانى كه ملك خود را به فروش مى رس كس

خواهد شد و كد رهگيرى دريافت خواهند كرد.
ــاوران امالك همدان اظهار داشت: اين كد رهگيرى نيز  رئيس اتحاديه مش
توسط اداره دارايى كنترل مى شود و از طريق آن اطالعات مالك مانند كد 

ملى، كد پستى و ساير مشخصات كنترل مى شود.
ــاوران  ــه كرد: افراد براى انجام معامالت خريد و فروش به مش الهى توصي
امالكى كه داراى برچسب سامانه امالك و مستغالت هستند، مراجعه كنند.
وى گفت: سايت «ايران امالك» در استان همدان نيز همانند سراسر كشور 

فعال بوده و مشاوران امالك استان عضو آن هستند.
در همين ارتباط فرماندار همدان نيز گفت: از 23 هزار واحد 

مسكن مهر كه براى استان همدان تعهد شده بود، شش 
هزار و 80 واحد براى شهرستان همدان در نظر گرفته 

شده بود كه مسكن و شهرسازى و بنياد مسكن بايد 
به اين تعهدات عمل كنند.

بيان  با  قهرمانى مطلق 
ــد براى  ــه باي اينك

يع  تسر
در 

ــكل گيرد، عنوان كرد: در پروژه هاى  ــكن مهر كار ميدانى ش ــاخت مس س
ــود كه با توجه به  ــاس مى ش ــى هاى ميدانى احس ــكن مهر خأل بررس مس
ــكن مهر در نظر گرفته شده  دغدغه هاى دولت و اولويت هايى كه براى مس
و استقبالى كه از سوى مردم شكل گرفته، بايد صورت گيرد؛ زيرا در قبال 

مردم مسئوليم.
ــد نرخ اجاره بهاى مسكن را  ــت كه سناريوى رش ــير واضح اس با اين تفاس
ــرايط كنونى انكار كرد و شايد تاريخ اقتصادى، واقعيت هاى  نمى توان در ش

موجود را به شيوه اى تازه به ثبت برساند.
ــرايط را  ــئوالن در خصوص بازار اجاره بها، ش بى ترديد تناقص اظهارات مس

بيش  از پيش مبهم و آن  را در پرده اى از ابهام قرار خواهد داد.
كافى است روى گفته هاى مسئوالن و شواهد موجود با دقت تمركز كنيم 
ــناريوى نافرجام افزايش نرخ اجاره بها را دريابيم؛ چرا  تا عمق پيچيدگى س

كه هيچگونه وجه اشتراكى ميان اين اظهارنظر و شواهد موجود نيست.
ــامان دادن جوانان مهم  نكته قابل تأملى كه مى تواند براى متوليان سروس
ــت كه جوان امروز با اين اجاره بهاى مسكن نمى تواند دوام  ــد اين اس باش

بياورد.
ــود كه كوتاه آمدن جوان امروز در  ــاب سرانگشتى روشن مى ش با يك حس
ــرى چون اجاره بهاى مسكن (نه خريد آن) و اشتغال  مقابل غول  هفت س
ــاوى است با افزايش تصاعدهاى نرخ طالق و ناهنجارى هاى اجتماعى  مس

چون اعتياد.
ــتان اين نكته را از ياد نبرند كه خيل عظيمى از مردم اجاره  ــئوالن اس مس
نشين و در پى اجاره در مضيقه هستند و نيازمند تدبيرى اساسى تا جلوى 

اين مافياى بنگاهداران و مالكان پرطمع را گرفته و سروسامانى به اوضاع 
اين كالنشهر نو ظهور بدهند.

خانه دار شدن غولى كه از چراغ جادو بيرون مى آيد
■ قفل مسكن به دست چه كسانى باز مى شود

خواهد شد و كد رهگيرى دريافت خواهند كرد.
ــاوران امالك همدان اظهار داشت: اين كد رهگيرى نيز  رئيس اتحاديه مش
توسط اداره دارايى كنترل مى شود و از طريق آن اطالعات مالك مانند كد 

ملى، كد پستى و ساير مشخصات كنترل مى شود.
ــاوران  ــه كرد: افراد براى انجام معامالت خريد و فروش به مش لهى توصي
مالكى كه داراى برچسب سامانه امالك و مستغالت هستند، مراجعه كنند.

وى گفت: سايت «ايران امالك» در استان همدان نيز همانند سراسر كشور 
فعال بوده و مشاوران امالك استان عضو آن هستند.

هزار واحد  3در همين ارتباط فرماندار همدان نيز گفت: از 23
مسكن مهر كه براى استان همدان تعهد شده بود، شش 
هزار و 80 واحد براى شهرستان همدان در نظر گرفته 

شده بود كه مسكن و شهرسازى و بنياد مسكن بايد 
به اين تعهدات عمل كنند.

بيان  با  قهرمانى مطلق 
ــد براى  ــه باي اينك
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اين كالنشهر نو ظهور بدهند.

آالچيقى از مهر آالچيقى از مهر 
ما را بس!ما را بس!
■ ■ نگاهىنگاهى به پرونده خانه دار شدن در همدان به پرونده خانه دار شدن در همدان

امشب همين جا 
مى كنيم. اتراق 

فردا به راهمون 
ادامــه مى ديم!

يــه چيزايى 
خونه  شبيه 
! مى بينــم

انتخابــات  دوره  نهميــن  در  همدان پيــام: 
رياســت جمهورى، محمــود احمدى نژاد در 
نطق هاى تبليغاتى خود يكــى از برنامه هاى 
خــود را تهيه مســكن براى اقشــار كم درآمد 
و حــذف قيمــت زمين از بهاى مســكن اعالم 

كرد. 
پس از 6 ســال اينك همدان شــاهد افتتاح و 
بهره بردارى از 11 هزار مســكن مهر با حضور 
معاون اول رئيس جمهور بود كه براى دومين 
بار و پس از افتتاح مســكن مهر اســدآباد (در 
سال گذشته) اين هفته ميهمان همدان بود. 
در ايــن مــدت كــه تعاونى هاى مســكن مهر 
فعاليــت مى كردنــد و هنــوز تا پايــان اجراى 
طرح هــا زمان زيادى باقى اســت و شــايد به 
بعــد از دولــت دهــم هم ادامه داشــته باشــد 
رشــد بى ســابقه قيمت مســكن و اجاره خانه 
نيز اتفاق افتاد و بارها مسئوالن كشورى اين 
قيمت هــا را حبابى اعالم كردند و حال اينكه 
ايــن حباب ها همچنان در حال رشــد بوده و 
در همدان كه از اســتان هاى ضعيف در بحث 
درآمــد اقتصــادى خانوارهــا اســت و درآمد 
خانوارهــا نزديك به خط فقر و زير 800 هزار 
تومان در ماه اســت و با تورم كنونى بسيارى 
از هــم اســتانى ها بخصوص در شــهر همدان 
با مشكل تهيه مســكن مواجه هستند تبديل 
به چالشــى در بحث اقتصاد خانواده ها شده 

است.
حال منتظر هســتيم ببينيــم واقعاً كى روياى 
خانه دار شــدن بــا قيمت منطقــى و در زمان 
بــه واقعيــت خواهــد  بــراى مــردم  مطلــوب 
پيوســت و آالچيقــى از مهر فقــط در عواطف 
مردم نباشد و تبديل به خانه اى براى زندگى 

گردد.

براى اطالع رسانى به شهروندان اتحاديه 
مشاوران امالك همدان اقدام به راه اندازى 

سايتى كرده است كه امالك براى اجاره 
و فروش در آن ثبت شده و شهروندان 

مى توانند با مراجعه به سايت، ملك مورد 
نظر خود را جستجو كرده و از تردد آنها در 

مشاوران امالك جلوگيرى مى كند.
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 مهدي ناصرنژاد
ــكن همچنان دغدغه  اصلي  ــكل مس همدان پيام: مش
ــت  ــازي اس ــزاران بخش دولتي صنعت خانه س كارگ
ــرمايه و طرح هاي  ــغله اي براي صاحبان س و هم مش
گوناگون سازه هاي مسكوني و تجاري و مجموعه هاي 
خدماتي نه تنها در كشورمان بلكه در تمام دنيا است.
ــتگي جوامع بشري به  ــان به سرپناه و وابس نياز انس
ــاختمان براي فعاليت هاي اجتماعي چيزي نيست  س
ــرمايه گذاري هاي  كه در قالب طرح هاي مقطعي و س

موردي برطرف شود.
ــناخت و به  ــود را ش ــه خ ــه اي ك ــان از لحظ  انس
ــونت طبيعت و  ــل خش ــود در مقاب ــاي خ ضعف ه
حوادث قهري و عمدي پي برد، به غارها پناه آورد 
ــپر بال  ــود به عنوان س ــر خ ــقف ها را باالي س و س

پذيرفت و به آن دل بست. 
ــازي  ــيني و بلندمرتبه س تا قبل از پديده آپارتمان نش
سكونت در خانه هاي بزرگ و باشكوه و ساختمان هاي 
ــتگي و آرزوي انسان براي زندگي  وياليي، اوج دلبس
ــكل ممكن بود، اما در گذر زمان و  در راحت ترين ش
ــري به عرصه هاي زمين براي  هجوم جمعيت هاي بش
تملك، تصرف، تغييرات و دخالت، عرصه راحت براي 
ــت و كره  ــران و آيندگان باقي نگذاش ــگان، ديگ هم

ــم آورد و در چنين  ــان ك خاكي درمقابل هجوم انس
ــم به  ــرپناهي امن چش ــت كه براي س هنگامه اي اس

آسمان دوخته ايم.
ــت در ارتفاع براي  ــازي و حرك ــروز بلندمرتبه س ام
تقسيم و سهم بندي خانه و كاشانه بين آدميان، تنها 
ــيبي  راه باقي مانده از راه هاي طوالني و پرفراز و نش
ــخ تاكنون پيموده  ــر از اعماق تاري ــت كه نوع بش اس

است.
ــت و اينجا خالقيت به مدد آدمي آمده   گريزي نيس

تا سير تاريخ و زندگي همچنان ادامه داشته باشد.
ــي و درك نظم  ــاز هم نبوغ و زيبايي شناس ــا ب  اينج
ــان براي  ــا دخالت هايم ــت ت ــان و مكان الزم اس زم
ــت و دل بازي طبيعت  ــرات زمين، خارج از دس تغيي
ــت يازيدن به نعمت هاي الهي و آفريننده نظم  و دس

زمان و مكان نباشد. 
استفاده بهتر و رعايت حق عناصر اربعه زندگي يعني 
ــت كه مي توان  آب، خاك، باد و آتش، تنها كاري اس

براي ادامه حيات عالم به آن تمكين كرد.
ــه ديگران هم  ــازيم ك ــازيم به گونه اي بس اگر مي س
بتوانند بسازند، تنها من و تو و ما نيستيم، تمام كائنات 
ــي  ــتند و جلوه هاي طبيعت كه خود نوع و بخش هس
ــفيدپوش و  ــتند. اگر كوه و قله هاي س از كائنات هس

دامنه هاي ارغواني اش از ديرباز چشم انداز اين شهر و 
اين مردم بوده است و قطعه اي از فرهنگ و باورهاي 
ــدگان هم نيز باقي  ــوده، بايد براي آين ــينياني ب پيش
ــروع زندگي مردم  ــاي رو به قبله و ش ــد. خانه ه بمان
ــهرمان با چشم اندازي از قبله، رمز بقاي اين مردم  ش
ــي را چه بهتر  ــت و اين معن ــن ديار بوده و هس و اي
ــه در سرشت سازه هايمان براي مردم  كه براي هميش

محترم بدانيم و به او هديه كنيم.
ــازي در ديار  ــاي خانه س ــت كه طرح ه ديربازي اس
ــي آپارتماني به  ــار همدان رنگ و پ كهن و قبله س
ــال هاي اخير كه  ــت، و اال اين س ــود گرفته اس خ
ــر خودنمايي كرده و  ــي بلندت ــا در قامت آپارتمان ه
ــكال برج هاي كوچك و بزرگ،  مي روند كه تا به اش
ــاله جايي  ــهر 2500 س براي خود در عرصه اين ش

دست و پا  كنند.
ــي و قوانين مدني  ــازي تابع قواعد فن ــه برج س اگرچ
ــازه هاي عادي و  ــاير س ــت كه آن را از س خاصي اس
ــازد، اما به نظر  آپارتمان هاي چند طبقه جدا مي س
ــهر ما كه به لحاظ  مي آيد اين قواعد و قوانين در ش
ــتر  ــگ منحصر به فرد آن بايد بيش ــت و فرهن قدم
ــهرهاي بي در و  ــهرهاي بزرگ و كالن ش از ساير ش
ــاري شود، كمتر و  ــده و به آن پافش پيكر، مراعات ش

كم رنگ تر از نرم هاي قابل تعريف است. 
ــازي در نقاطي از شهر همدان  ــود برج س گفته مي ش
ــد، محدود و تابع  ــت تاريخي و فرهنگي دارن كه باف
ــخت  ــت كه متوليان مربوط را س مقررات ويژه اي اس
ــازد اما چرا در  ــارت بر آن مي س ــزم به اجرا و نظ مل
ــازان اجازه مي دهند تا با  ــهر به برج س ساير نقاط ش
ــنتي ديار ما  ــازه هاي ناموزون خود ريتم آرام و س س

را مختل كند. 
ــروف به لورل و  ــاختمان هاي مع ــه آن همان س نمون
هاردي در حريم ميدان بعثت است كه حتي كسوت 
ــم رعايت نكرده و هر يك به رنگي و  آن اجنبي را ه
ــيك هم با هم ساز ناكوك  طرحي به اصطالح كالس
ــهر تك صداهايي ناهنجار  ــد و هم در همهمه ش دارن

خارج مي سازند. 
ــه دامنه هاي الوند  ــده ناميمون ب ــفانه اين قاع متأس
ــد پاييد كه  ــه مي كند و ديري نخواه ــز دارد رخن ني
ــرد برج هاي بي هويت در ضلع جنوب  ــايه هاي س س
ــي قله پررمز و راز  ــهر مجالي براي خودنماي غربي ش
ــاي الوند و  ــت و زيبايي ه ــد باقي نخواهد گذاش الون
ــار از شكوفه هاي گيالس  دامنه هاي پرشكوه و سرش
ــيمان  ــرد و بي روح س ــل به گل واژه هاي س آن تبدي

شسته و سنگ دانه هاي مات خواهد شد.

 مريم محمدى
ــوم، مي گويم يك  ــالك مي ش ــاور ام ــگاه مش ــام: وارد بن همدان پي
ــد و تاكيد دارد اين  ــان مي خواهم، اولين چيزي كه مي پرس آپارتم

است كه چقدر ميتوني پول پيش، اجاره و پول رهن بديد؟
ــل نمي گذارد من خانه باب ميلم را توصيف كنم، نمي گذارد  حداق
ــزي كه طلب  ــرد، اولين چي ــكل بگي ــم در ذهنم ش ــل روياي حداق
مي كند، پول پيش و اجاره و رهن است...چيزي كه ناگفته پيداست.
ــينى را خوش نشينى مي دانستند زيرا مستاجر  قديم ترها اجاره نش
ــوب و عالى اجاره مى كرد و به هيچ چيز  ــا پولى اندك، خانه اى خ ب
ــقف چكه مى كرد، لوله آب مي تركيد،  ــت. اگر س خانه هم كار نداش
ــت يا هر اتفاق ديگرى براى خانه رخ مي داد،  ديوار ترك بر مي داش
صاحب خانه بايد اوضاع را سر و سامان مي داد و مشكالت را برطرف 
مي كرد اما در سال هاي اخير با گران شدن اجاره بها، ديگر خبرى از 
خوش نشينى نيست. در واقع كمرها زير بار اجاره بها خم مي شود.
ــيني به تلخي هر چه تمام تر مي گذرد.   اما حاال، روزهاي اجاره نش
ــي، در كنار آپارتمان هاي كوچك و  اجاره هاي باال، رهن هاي نجوم
دو نفره، داستان تلخ اين روزهاي بازار مسكن اجاره اي را نوشته اند، 
بازاري كه تا چند سال پيش تحت لواي ارزش واقعي مسكن قيمت 
ــتاجران را به  ــم با اين وجود نارضايتي مس ــد و باز ه گذاري مي ش
ــت، اما اكنون وضعيت مستاجران كار را از نارضايتي هم  همراه داش
ــليقه و نظر شخصي مالكان  ــت، اجاره بها بر حسب س فراتر برده اس
ــيري به  ــه جلوتر مي رود، قيمت ها س ــود و هر روز ك تعيين مي ش

سمت افالك را مي پيمايند.
رقم هاي اجاره مسكن كه هزينه رهن برخي از آنها بهاي خريد يك 
ــهر تا چند سال گذشته بود اكنون تنها  خانه در محله هاي مركز ش
ــا 400 هزار توماني تبديل  ــه رقم رهن در كنار اجاره هاي 300 ت ب

شده اند.
ــتان و نزديكان مي گويد: با اين پولي كه ما داريم ديگر  يكي از دوس
ــط شهر پيدا نمي شود، ولي  ــقفي براي اجاره در محله هاي متوس س
ــهر خانه اي معمولي پيدا  ــا اين پول مي توانيم در مناطق پايين ش ب

كنيم.
ــيده و در  ــينى" به اتمام رس ــينى، خوش نش ديگر زمان "اجاره نش
ــده است، به  ــينى تبديل به واقعيتى آزار دهنده ش عوض اجاره نش
ويژه براى آنان كه نرخ باالى اجاره ها با حقوق و درآمد ماهيانه شان 
هيچ تناسبى ندارد و بازار خريد و فروش مسكن نيز با ركود مواجه 
ــت و مالكان ترجيح مي دهند امالك خود را به قيمتى باال اجاره  اس

دهند . 
ــي ساليانه 10 تا  ــي فكر مي كرد كه روند افزايش ــايد كمتر كس   ش
ــته به  ــال هاي گذش ــدن اجاره بها در س 30 هزار توماني اضافه ش

افزايش هاي حتي 100 تا 300 هزار توماني منجر شود.
ــه در چند ماه اخير،  ــاره بها نه تنها افزايش يافته،  بلك ــا نرخ اج  ام
تعداد واحدهاى استيجارى رهن كامل به شدت كاهش يافته است 
ــه اجاره ماهانه  ــد بخش عمده رهن را ب ــكان ترجيح مي دهن و مال
ــود  ــل كنند زيرا با وضعيت اقتصادى كنونى و كاهش نرخ س تبدي
ــت رهن كامل و  ــد به جاى درياف ــكان ترجيح مي دهن ــى، مال بانك

سرمايه گذارى با آن، وجه نقد بى دردسر دريافت كنند.
ــتاجران كه تاكنون مي توانستند  اين وضعيت باعث شده است مس
ــت و پا  با اندوخته اندك خود به عنوان رهن، جايى براى خود دس
ــوند، زيرا صاحب  ــكل مواجه ش كنند، با انقضاى مدت اجاره با مش
خانه ها عمدتاً  شرط تمديد را،  تبديل بخش مهمى از مبلغ رهن به 

اجاره اعالم مي كنند.
ــتاجران كه عمدتا جزو اقشار كم درآمد و  ــرايطى، مس در چنين ش
ــتند، در تأمين اجاره ماهانه با مشكل جدى  حقوق بگير جامعه هس
ــه ماهانه 600 هزار  ــى ك ــده اند زيرا به عنوان مثال،  كس مواجه ش
ــته با پولى كه براى رهن خانه  تومان درآمد دارد، تا كنون مي توانس
پس انداز كرده است، خانه اى را رهن كامل كند و با حقوقش امرار 
ــان 60 - 50 مترى ناگزير  ــد. اما وقتى براى يك آپارتم معاش كن
ــد كل درآمدش را بدهد، كل معيشت اش دچار نقصان و حتى  باش
ــود؛ حاال مسئوالن وزارت مسكن،  مدام مصاحبه كنند  فاجعه مي ش

و بگويند همه چيز آرام است!
 تعداد مالكانى كه واحدهاى خود را با شرايط رهن و اجاره به بازار 

عرضه كرده اند، در مقايسه با سال قبل بسيار افزايش يافته است.
 دليل اينكه موجران به شرايط دريافت رهن و اجاره روى آورده اند، 
اين است كه آنها معتقدند با مبلغ وديعه هيچ كار مفيدى نمى توانند 

انجام بدهند و به اصطالح خودشان بايد «مبلغ وديعه را رو به روى 
ــد و فقط نگاه كنند!» به همين دليل نرخ اجاره ماهانه  خود بگذارن

را بيشتر مي پسندند.
ــراى اجاره  ــرايط رهن كامل ب ــان، اكنون ش ــه كارشناس ــه گفت  ب
ــه اين دليل كه  ــود آن هم ب ــاز در نظر گرفته مي ش واحدهاى نوس
ــراى خريد برخوردار نبوده و با رهن  ــدار از قدرت مالى كافى ب خري
ــد؛ در غير اين  ــتى مبلغ خريد را جبران كن ــد قصد دارد كاس واح
ــن و اجاره به  ــاخت به صورت ره ــال س صورت واحدهاى چند س
ــه 90 درصد از  ــود. از طرف ديگر نزديك ب ــتاجر واگذار مي ش مس
ــاره را تمديد كرده بودند حال  ــال پيش قرارداد اج موجرانى كه س
خواستار دريافت اجاره بيشترى شده اندو به دليل اينكه مستاجران 

قدرت پرداخت نرخ اعالم شده را ندارند مجبور به تخليه شده اند.
ــا توجه به درآمد و وضعيت اقتصادي  ــن روزها پيدا كردن خانه ب اي
ــتم است، يكي از مشاوران امالك  ــتن از هفت خان رس الزمه گذش
مي گويد: متقاضي مسكن خيلي بيشتر شده است، اما قيمت ها هم 
ــاني 200 تا 300 هزار  ــت، در منطقه بلوار كاش خيلي باال رفته اس
تومان به ازاي هر متر گران شده است. مردم به اميد اجاره يا رهن 
ــد، اما با قيمت هايي  ــاي معامالت ملكي مراجعه مي كنن به بنگاه ه
ــوند، حال بايد منتظر بود و ديد در آينده چه  نجومي مواجه مي ش

پيش خواهد آمد؟

نگذاريم زيبايي هاي الوند پشت ديوار برج هاي بي قواره گم شود

 محمد سهرابى
همدان پيام: مسكن و اشتغال دو نياز اساسي جامعه است كه تأمين و ايجاد آنها 
ــياري از مشكالت را به دنبال دارد و باعث رشد و رونق اقتصادي كشور  رفع بس
مي گردد در واقع بهره مندي افراد جامعه از مسكن و شغل مناسب ضمن اينكه 
ــاز  ــن دغدغه زندگي آنها در حوزه اقتصادي را از بين مي برد، زمينه س بزرگتري
تحواالت بسيار مثبتي در اقتصاد جامعه شده و روند توسعه را سرعت مي بخشد.

ــغل  ــهروندان از ش نرخ باالي بيكاري و نبود زمينه هاي الزم براي بهره مندي ش
ــمار مي رود، بخشي از  ــب كه از اصلي ترين نيازهاي آنها به ش ــكن مناس و مس
چالش ها و دغدغه هاي جوامع در حال توسعه را تشكيل مي دهد و در دهه هاي 
اخير همواره ذهن برنامه ريزان و مسئوالن اجرايي آن جوامع را به خود مشغول 

كرده است.
ــائل و  ــده و مس ــكل هاي مختلف مطرح ش ــور ما نيز به ش اين موضوع در كش
مشكالت مربوط به حوزه اشتغال و مسكن همواره در كانون توجه تصميم سازان 
و تصميم گيران جامعه بوده است. در همين راستا شاهد تالش ها و اقدامات مهم 
و ارزشمندي از سوي دست اندركاران امور در دولت هاي گذشته و فعلي بوده ايم 
ــكل مسكن و آسان سازي شرايط و زمينه هاي  كه همگي آنها در جهت رفع مش
برخورداري آحاد جامعه از مسكن و در نتيجه رفع يكي از اصلي ترين مشكالت 
جامعه و تأمين بخشي از نيازهاي اساسي مردم و خانواده ها صورت گرفته است 
ــناد باال دستي و قوانين عادي بر  ــي و هم اس تا موضوعي كه هم در قانون اساس

آن تأكيد فراواني شده به شكل مناسبي محقق شود.
بر اساس اصل 31 قانون اساسي برخورداري افراد و خانواده هاي ايراني از مسكن، 
ــت. همچنين در سند چشم انداز  ــب با نياز آنها، حق همه شهروندان اس متناس
ــده كه هر خانوار ايراني يك مسكن مستقل  ــاله توسعه كشور تأكيد ش بيست س
ــاكن مي شوند  ــكن ملكي خود س ــت و 80 درصد خانواده ها در مس خواهد داش
ضمن اينكه كاهش قيمت و اجاره بها نسبت به سطح درآمدها از جمله اهداف 
اصلي و به عنوان يكي از نتايج مهم برنامه هاي كالن كشور محسوب مي شود در 
ــناد مانند برنامه هاي پنج ساله توسعه و قوانين عادي نيز به  ديگر برنامه ها و اس

نحوي بر ضرورت تأمين مسكن مورد نياز جامعه تأكيد شده است.
اينگونه ضرورت ها و مسائل مطرح در حوزه مسكن باعث شده تا هدف گذاري و 
ــتاي تحقق اهداف كالن نظام  برنامه ريزي دولت ها در دوره هاي مختلف در راس
ــتيابي به آرمان هاي مورد تأكيد اسناد باالدستي باشد تالش ها  اين حوزه و دس
ــال هاي اخير با محوريت طرح مسكن مهر  و اقدامات دولت در اين زمينه در س
دنبال شده منجر به حصول برخى نتايجي نيز گرديده است، هر چند اين طرح 
ــه نيز در نحوه  ــيده و بعضاً ضعف هايي ك ــرانجام نرس ــوز به طور كامل به س هن
ــده براي حل مشكل  ــت، اما روند در پيش گرفته ش ــده اس اجراي آن ديده ش
ــفته  ــكن، از همان آغاز دولت نهم كليد خورد و دولتمردان بر مهار بازار آش مس

مسكن تأكيد نمودند.
ــياري از كارشناسان طرح مسكن مهر در كنار آثار و نتايج خود  البته از نگاه بس
ــايد در همه ابعاد مثمر  از برخي ضعف ها نيز به دور نمانده و آنطور كه بايد و ش
ــت با اين حال دولت دهم با برنامه ريزي كالني كه در اين  ــده اس ثمر واقع نش
بخش انجام داده و طرح هايي كه به مورد اجرا گذاشته در جهت حل اين مشكل 

و معضل اساسي قدم هايي را برداشته است.
ــرايطي را فراهم كرده تا دولت در  ــور ش عالوه بر اينها اجراي اين طرح در كش
عرصه سياسي و اجتماعي نيز به نوعي داراي قدرت مانور بيشتر و موقعيت هاي 
ــد لذا فارغ از نقاط قوت و ضعف طرح مذكور، روند سريع كارهاي  ــب باش مناس
ــبي را براي برنامه ريزي و انجام  ــكن مهر، فضاي مناس ــده در طرح مس انجام ش

اقدامات بيشتر در راستاي حل مشكل مسكن ايجاد نموده است. 
در همين راستا بررسي همه ابعاد و جوانب طرح مذكور و در نظر گرفتن شرايط 
و امكانات بخش مسكن، مي توانند زمينه ساز شرايطي مناسب جهت حركت در 
مسير حل مشكل مسكن و تحقق اهداف چشم انداز توسعه در اين بخش باشد.

به طور كلي طرح مسكن مهر به عنوان يكي از برنامه هاي مهم دولت هاي نهم و 
دهم در عرصه اقتصادي از نقاط قوت و ضعف متعددي برخوردار است و ارزيابي 
ــي همه ابعاد و زواياي  ــي آن در جامعه نيازمند بررس ميزان موفقيت و اثربخش
ــوي كارشناسان است از اين رو طرحي كه از همان سال هاي شروع به  آن از س
ــت مورد توجه قرار گرفت و بعدها اجرا گرديد و هدف هاي مهمي مانند  كار دول
ــان سازي شرايط  ــكن و اجاره بها و آس ــكن، كاهش قيمت مس كنترل بازار مس
ــكن براي مردم به ويژه زوج هاي جوان و امثال  آنها را دنبال  برخورداري از مس
ــي و ارزيابي است تا هم ميزان تحقق اهداف مورد  مي كرد اكنون نيازمند بررس
ــايي نقاط ضعف و موانع موجود در احداث و  ــخص شود و هم با شناس نظر مش
واگذاري مسكن، براي اجراي طرح هاي مناسب تر و انجام اقدامات بيشتر در اين 

حوزه برنامه ريزي و تصميم گيري شود.

دولت و موفقيت 
در طرح مسكن مهر

شعار يا واقعيت

زمان  خوش نشينى 
به سرآمده است 

مجيد مختارى دوست
همدان پيام: مطابق اصول 2،31و43 قانون اساسى، تأمين 
ــهروندان، از وظائف اصلى  ــب با نياز ش مسكن متناس
ــود. اگرچه دولت هاى مختلف  ــمرده مى ش دولت  ش
ــران، هر يك با  ــالمى در اي پس از پيروزى انقالب اس
شدت و ضعف به منظور تحقق اين هدف و تكليف 
قانونى، سياست هايى را اتخاذ نموده اند،  اما همچنان 
ــكن مردم، به  ــكن و تأمين مس ــاماندهى بازار مس س

عنوان معضلى بزرگ، در سطح كشور مطرح است.
ــكن  ــه تقاضاهاى انبوه در بازار مس ــه از آنجا ك البت
ــى «تقاضاهاي مؤثر» و  ــته كل را، مى توان به دو دس
ــت  ــيم نمود، بايد توجه داش «تقاضاهاى كاذب» تقس
ــت،  ــراي گروه نخس ــز، عمدتا ب ــا ني ــه دولت ه ك
ــزي هاي خود را  ــاي مؤثر»، برنامه ري يعنى«تقاضاه
ــن و تا حد توان، عملي كرده اند. اما از آنجا كه  تدوي
با توجه به نيازهاى جمعيتى كشور، عرضه مسكن با 
ميزان تقاضاهاى آن(اعم از تقاضاهاى مؤثر و كاذب) 
ــى، كل اين تقاضاها و نه  ــى ندارد و از طرف همخوان
فقط تقاضاهاى مؤثر، در نحوه به تعادل رسيدن بازار 
ــفته بازار زمين و مسكن، به  مسكن، تأثير دارند، آش

ويژه در شهرهاى بزرگ، هنوز هم ادامه دارد. 
ــاى زمين از  ــده ها نظير «حذف به ــراى برخى اي اج
بهاى تمام شده مسكن» نيز، عليرغم تأثيرات مقطعى 
ــه خصوص در  ــكن ب ــكون و ركود قيمت مس در س
ــهرها و شهرهاى  ــهرهاى كوچك، اما در كالن ش ش
ــت. به هر حال،  ــدان تأثيرگذار نبوده اس بزرگ، چن
ــكن و زمين  ــه عواملى در گرانى قيمت مس مجموع
ــهرها)  ــور(عمدتا در ش ــود دارند كه در كل كش وج
ــده توليد مسكن  موجب افزايش هزينه هاى تمام ش
ــتمزد ها، افزايش عوارض  مى شوند كه افزايش دس
ــهردارى، افزايش قيمت مصالح  صدور پروانه هاى ش
ــد نقدينگى، از جمله آنها هستند و  ساختمانى و رش

همدان نيز از اين عوامل، مستثنى نيست.
ــع و صاحبنظر  ــيارى از افراد مطل ــال، بس ــا اين ح ب
ــد قيمت زمين و مسكن در همدان،  معتقدند كه رش
ــورت تصاعدى بوده و حدود ده  در دهه اخير به ص
ــته است كه اين افزايش چشمگير،  برابر افزايش داش
ــطور  صرفا معلول عواملى كه به برخى از آنها در س
ــد. حال اين سؤال مطرح  ــاره شد، نمى باش فوق اش
است كه اساسا چرا قيمت زمين و مسكن در همدان، 

به طور نسبى و در مقايسه با بسيارى از ديگر شهرها 
باال است؟ 

ــال حاضر،  ــت كه در ح ــه حائز اهميت اين اس نكت
ــكن، مربوط  بخش قابل توجهى از تقاضاى بازار مس
ــت كه نياز واقعى به  ــرمايه گذاران و افرادى اس به س
ــرمايه گذارى، مسكن  ــكن ندارند و تنها براى س مس
ــكن، اينك به  تهيه مى كنند. يعنى كاالي مصرفي مس
ــودآور و سرمايه اي، تبديل شده است.  يك كاالي س
ــت  ــكن كه يك كاالي مصرفي بادوام اس خانه و مس
ــاس توليد و عرضه متناسب با تقاضا، به  و بايد بر اس
تعادل قيمت برسد، به  دليل تبديل شدن به يك كاالي 
ــرمايه گذاران  ــرمايه اي ، مورد توجه اين گونه س س
قرار گرفته است «زمين و مسكن»، در كنار «كاالهاي 
بادوام ، طال و سكه ، ارز و  بازارهاي سرمايه(بورس) 

جزو  بازارهاي اصلي اقتصاد كشور شده اند.
نكته مهم تر اينكه، شهر همدان براى اين گونه سرمايه 
ــكن، داراى جذابيت  ــذاران و متقاضيان كاذب مس گ
ــبب  ــت كه به س ــاى ويژه و منحصر به فردى اس ه
ــعه شهر و استان، وجود بيش  افزايش جمعيت، توس
از 1500 اثر تاريخى و مكان ديدنى و گردشگرى در 
سراسر استان، اجراى پروژه هاى زيربنايى و عمرانى، 
ــدن راه هاى اصلى استان به شاهراه هاى ملى  وصل ش
و بين المللى و از همه مهم تر نزديك تر شدن به تهران 
ــم انداز  ــردارى از جاده هاى جديد و چش ــا بهره ب ب
مثبت استان در اين زمينه با توجه به احداث راه آهن 
ــعه فرودگاه، اين جذابيت ها در حال افزايش  و توس

نيز مى باشد.
ــتانى در كشور است كه فاصله  همدان، تنها مركز اس
ــتان همجوار خود، بين 1/5 تا  زمينى آن با 9 مركز اس
3 ساعت مى باشد و اين، امتياز كمى مخصوصا براى 
پايتخت نشين ها نيست. به ويژه آنكه عليرغم وجود 
ــى در برخى زمينه ها، در مجموع قابليت  ضعف هاي
ــهر براى  ــيل و امتيازات زيادى در اين ش ها و پتانس
ــم  ــى دارد كه نمى توان به راحتى از آنها، چش زندگ
ــده تا بسيارى از  ــى نمود. همين امر، موجب ش پوش
خانوارهاى ساكن در اين استان ها كه عمدتا به طبقه 
ــكنى  ــط به باال تعلق دارند، همدان را براى س متوس
ــاب كنند. به ويژه آن كه عليرغم قيمت  گزيدن، انتخ
ــاير هزينه هاى  ــكن در همدان، س باالى زمين و مس
ــى و قابل قبول  ــبت، منطق ــى در همدان به نس زندگ

است و مى توان در كنار برخوردارى از برخى مزيت 
ــدان وجود دارد، از  ــهرهاى بزرگ كه در هم هاى ش
ــهرهاى بزرگ، به دور  برخى معضالت موجود در ش
ــم براى زندگى در  ــيار مه بود كه اين هم، مزيتى بس

همدان محسوب مى گردد. 
وضعيت جوى و آب و هواى معتدل همدان، از ديگر 
ــى از افراد را  ــه تعداد قابل توجه ــت ك مزيت ها اس
ــتن ويال در شمال كشور،  متقاعد كرده تا همانند داش
ــكنى كوچك يا بزرگ نيز در همدان داشته باشند  مس
تا ولو براى مسافرت هاى معدود خود به همدان، از 
اين امكان بهره ببرند و البته مطمئن هستند كه ارزش 
ــز عايد آنها خواهد  ــزوده اى كه از اين رهگذر ني اف
شد، قابل توجه و چشمگير است. در واقع اين دسته 
از صاحبان مسكن در همدان، با يك تير دو نشان مى 
ــت چندان هم مورد توجه مسئوالن  زنند و ممكن اس

و صاحبنظران قرار نگيرند.
ــكن  ــان بخش مس ــئوالن و كارشناس البته برخى مس
ــند كه در  ــت بر اين باور باش ــدان، ممكن اس در هم
ــال هاى اخير، مسكن از حالت يك محصول براي  س
سرمايه گذاري درآمده و به عنوان تأمين سرپناه براي 
ــن موضوع، براى همه  ــد. اما اي مردم، مطرح مى باش
ــدارد و قيمت هاى  ــدان، مصداق ن ــهر هم مناطق ش
ــق به اصطالح باالى  ــكن در برخى مناط نجومى مس
ــت كه حتى اگر دولت  ــهر، مؤيد اين موضوع اس ش

ــد كنترل قيمت ها در بخش مسكن  در  ــته باش توانس
ــت  ــهر را از دس ــى مناطق به اصطالح پايين ش برخ
واسطه ها و دالالن خارج كرده و خود مديريت آن را 
به دست گرفته باشد، در ساير مناطق توفيقى در اين 

زمينه نداشته است.
ــباب اختصاصى و  نهايتا اينكه در همدان، علل و اس
ويژه اى وجود دارند كه عالوه بر آن دسته از عواملى 
كه در سطح كل كشور، موجب افزايش قيمت زمين 
ــوند، رشد مضاعف و سريع ترى را  و مسكن مى ش
در همين زمينه، براى همدانيان به ارمغان آورده و مى 
ــفانه بازار  آورند. نبايد از اين نكته غافل بود كه متأس
مسكن و زمين، متولى خاصى ندارد و نظارتى نيز بر 
ــود و برخى تالش ها در اين زمينه  آن، اعمال نمى ش
هم، نه تنها موفق نبوده، بلكه گاهى نتايج معكوسى را 
ــته است. در غياب اين گونه نظارت ها،  به دنبال داش
ــه و تقاضا، مهم ترين تعيين كننده نرخ زمين و  عرض
مسكن شده است و باز هم به دليل وجود تقاضاهاى 
ــار تقاضاهاى ضرورى و مؤثر، هنوز هم  كاذب در كن
تعادل الزم در بين عرضه و تقاضاى زمين و مسكن، 
ــده و حاصل، آن شده تا شهرهايى همانند  برقرار نش
ــى ويژه(كه به  ــت ها و امتيازات ــدان كه از جذابي هم
برخى از آنها در اين نوشتار اشاره گرديد)، برخوردار 
ــترى را از گرانى و رشد قيمت  ــهم بيش ــتند، س هس

مسكن و زمين، تجربه مى كنند. 
آنچه مسلم است اينكه همدان، مسيرى را طى مى كند 
ــم انداز روشنى را در ابعاد مختلف نويد مى  كه چش
ــه اين حركت، اينك به كندى صورت  دهد و اگر چ
مى گيرد، اما بسيارى را متوجه آينده درخشانى نموده 
كه همدان، از آن برخوردار خواهد بود و همين كافى 
است تا سرمايه گذران در همه ابعاد و به ويژه بخش 
ــاى ويژه اى در  ــرمايه گذارى ه ــكن، س زمين و مس
ــته باشند و حتى خانوارها نيز به صورت  همدان داش
ــتن سرپناه و مأمنى در اين شهر  انفرادى، در پى داش

تاريخى و خوش آب و هوا داشته باشند. 
ــت  ــت و هم ممكن اس ــه هم مزيت اس ــه اى ك نكت
ــهر و ديار، روز  زندگى را براى مردمان بومى اين ش
ــخت تر نموده و حتى برخى  ــخت تر و س به روز س
ــهرهاى  را مجبور به مهاجرت به مناطق پائين تر و ش
كوچكتر كند كه اين نيز، از عوارض ناخواسته و البته 

الجرم توسعه شهر ما است. 

چرا قيمت زمين و مسكن در همدان باالست؟
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 فاطمه حبيبى
ــكن و وضع  ــي تعاوني هاي مس همدان پيام: در بررس
ــته و موجود آن مي توان به دهه آغازين انقالب  گذش

اسالمي اشاره كرد.
ــالمي يعني در  ــا مراجعه به دهه آغازين انقالب اس ب
ــود كه توليد مسكن از رشد  ــاهده مي ش دهه 60 مش
ــود؛ زيرا در  ــوردار ب ــيار خوبي برخ ــمگير و بس چش
ــدن مردم بر  ــه دولت براي خانه دار ش ــن دهه تكي اي

تعاوني هاي مسكن بود.
ــكن در  ــاي مس ــد كار، تعاوني ه ــي رون در چگونگ
ــي قرار  ــاي توزيع ــاخه تعاوني ه ــيم بندي در ش تقس
ــدي،  ــري، كارمن ــاي كارگ ــد و در محيط ه مي گيرن
ــروع به  ــتايي در همه جاي ايران ش ــهري و روس ش
ــان مسكن، دولت با در  كار كردند. به گفته كارشناس
ــهري به اين تعاوني ها  اختيار گذاشتن زمين هاي ش
ــوي اين  ــي و مالي به س ــهيالت بانك ــت تس و هداي
ــكن توانست نمونه هاي كم نظيري از  تعاوني هاي مس
ــي و بيرون بخشي تعاوني ها به  همكاري درون بخش

نمايش بگذارد.

ــكن  با نگاهي به تاريخچه و عملكرد تعاوني هاي مس
ــتر از همه مورد بحث  ــر از آغاز تاكنون آنچه بيش مه
ــت تعاوني ها و  ــي قرار گرفته چگونگي فعالي و بررس

استفاده از مصالح مختلف براي ساخت و ساز است.
ــازمان  ــزاري ايلنا، رئيس س ــزارش اخير خبرگ در گ
ــور در خصوص افزايش نرخ مصالح  ــازان كش انبوه س
ــاختماني صحبت كرده است. به گفته ايرج رهبر،  س
ــا در صورتي كه نرخ  ــوم هدفمندي يارانه ه در فاز س
ــكن نيز  ــاختماني افزايش  يابد قيمت مس مصالح س

افزايش خواهد يافت.
ــوص وضعيت  ــن در خص ــزارش همچني ــن گ در اي
ــكن مهر به  ــده از اين پس مس ــازان گفته ش انبوه س
صورت خودمالكي است؛ به گونه اي كه زمين توسط 

ــاز تأمين مي شود، اين در حالي است كه  خود انبوه س
قبًال زمين مسكن مهر توسط دولت تأمين مي شد.

ــازان و دولت  ــا صر فنظر از تصميمات جديد انبوه س ب
ــر آن بر قيمت  ــاختماني و تأثي بر افزايش مصالح س
مسكن آنچه اين روزها با توجه به انقالب مسكني كه 
ــور ايجاد شده است، بحث تعاوني هاي مسكن  در كش

مهر و چگونگي فعاليت و مديريت آنهاست.
ــكن مهر استان همدان  ــي تعاوني هاي مس در بررس
ــي اعضاي هيأت مديره، تعاوني ها،  در بازتابي از برخ
ــا  ــك ب ــان مل ــر صاحب ــر نظ ــكاران و در آخ پيمان

ناهماهنگي ها و بي نظمي هايي مواجه شديم.
ــق گفته  ــتان همدان طب ــكن مهر اس ــت مس وضعي
ــزار واحد  ــر بيش از 11 ه ــاح اخي ــئوالن و افتت مس
ــوب اين پروژه  ــان  دهنده روند مطل ــكن مهر نش مس
ــه برخي  ــده ك ــا بعضاً ديده ش ــت. ام ــتان اس در اس
ــا و كم تجربگي هايي در وضعيت برخي  ناهماهنگي ه

تعاوني ها وجود دارد.
كم تجربه بودن يا نداشتن تخصص در حوزه ساخت و 
ساز مورد تأييد معاون اداره كل مسكن و شهرسازي 

استان همدان نيز هست.
ــكن مهر  ــين جالليان، در بخش مس ــه اعتقاد حس ب
تعاوني ها عده اي موفق عمل كرده اند. افرادي كه قبل 
از ورود به تعاوني سررشته اي از ساخت و ساز داشته 
و دارند و حتي قبل از ابالغ ساخت مسكن مهر تجربه 
ــبختانه توانستند در مسكن  ــته اند و خوش كار را داش

مهر هم موفق عمل كنند.
ــكن، عملكرد برخي تعاوني ها را  اما اين كارشناس مس

ــكالت را در تعاوني هاي  مطلوب ندانست و بيشتر مش
مشاغل آزاد عنوان كرد. و شايد از جمله داليل آن نحوه 
انتخاب هيأت مديره باشد كه در اين زمينه خوب عمل 
نكرده و مشكالتي را ايجاد مي كند؛ اين زماني است كه 
افرادي عالوه بر شغل آزاد خود در مجمعي حضور يافته 
ــت هيأت مديره ناموفقي را انتخاب  و درست يا نادرس
مي كنند؛ چه بسا اين كم تجربگي در روند كار بر كيفيت 
آن تأثير خواهد گذاشت و موفقيت تعاوني ها را به چالش 

خواهد كشيد.
ــان، اين افراد كم تجربه يا تحصيالت  به اعتقاد جاللي
ــه حداقل آن  ــته و يا اينك ــكن را نداش مرتبط با مس
ــد و اين  ــازي را ندارن ــي ساختمان س ــه فيزيك تجرب
ــز پايين آمدن  ــل كردن چيزي ج غيرتخصصي عم

كيفيت و ركود در ساخت و ساز نيست.
ــتند  نتوانس ــا  تعاوني ه ــي  برخ وي،  ــه  گفت ــق  طب
پيمانكاران باتجربه اي جذب كنند يا اينكه اختالفات 
ــي تعاوني ها  ــث ناموفق بودن برخ ــي باع درون هيأت
ــبختانه وضعيت تعاوني ها اكنون در  ــود؛ خوش مي ش
ــتان همدان رو به بهبود است و مشكالت بسياري  اس
ــده است و با سخت  گيري و اقدامات اداره كل  رفع ش
تعاون استان صالحيت نداشتن برخي هيأت مديره ها 

يا پيمانكار كنترل و كم شده است.
در گفتگويي هم كه با مديرعامل تعاوني مسكن مهر 
ــاغل آزاد) داشتيم تأكيد بر شناختن  4 همدان (مش

پيمانكاران با تجربه مورد توجه وي بود.
عليرضا زنجيريان نيز صحبت هاي معاون مسكن استان 
ــكاران و افراد  ــم برخي پيمان ــوص تجربه ك را در خص
ــتن تخصص  تأييد كرد و گفت: برخي افراد بدون داش
ــاز يك دفعه وارد مرحله ساخت و ساز  در ساخت و س

مي شوند و سيستم را با مشكل مواجه مي كنند.
ــر و  ــكن مه ــاي مس ــت تعاوني ه ــي وضعي در بررس
همچنين آمار تعاوني هاي موجود، گزارش هاي بعدي 

روزنامه را در روزهاي آتي دنبال كنيد.

 مريم مقدم
همدان پيام: خانه و سازه هاى سـنتى در ايران قديم، 
داراى بـار فرهنگى، هنـرى و ويژگى هاى منحصر به 
فرد روانشناختى اسـت كه معمارى مدرن امروزى در 

بسيارى موارد از آن بى بهره مانده است.
اصول حاكم بر سـاخت خانـه در اكثر مـوارد بر پايه 
افزايش صميميت و حفظ حرمت هاى شـخصى اهالى 
بود و مواردى از قبيل شـرايط اقليمـى، جغرافيايى، 
مذهبـى و نيز راحتـى افراد خانواده در همه سـاخت 
و سـازها در نظر گرفته مي شـد؛ عالوه بـر آن، وجود 
فضاى كافى براى سـاخت و ساز در شهرها و روستاها 
يكى از مهمترين داليل تلفيق معمارى، هنر و سـنت 
بـا يكديگر بود كه امروز به دليل فقدان فضاى كافى و 
ماشينى شدن زندگى در كمتر خانه اى ديده مي شود. 
براى آشـنايي بيشتر با منزل و فضاهاى سنتى آن در 
ايران به سراغ مهندسان و معماران برتر ايراني رفتيم تا 
ريزه كارى هاى هنر معمارى در ساخت خانه هاى ايراني 

را از زبان اين كارشناسان معمارى بخوانيم.
معماران قديم در ساختن خانه سه اصل مهم را رعايت 
مى كردند؛ يكى اقليم، ديگرى ويژگى هاى شهرى هر 
منطقه (از جمله جريان هوا، كـوه، رودخانه و ...) و در 

نهايت استفاده از مصالح مقرون به صرفه.
خانه هايـي كـه در زمـان صفويه يـا قاجار سـاخته 
مى شـدند، اكثراً داراى بار فرهنگى، هنرى و معمارى 
هستند تا اعضاى خانواده بتوانند در فضايى صميمى 
توأم با زيبايى و خلوصى كه نسبت به يكديگر داشتند 
زندگى راحتى را در كنار هم سپرى كنند. هر فردى كه 
قصد داشت در زمان صفوى و قاجار خانه اى بسازد در 
مشورت با استادكاران و بناها قطعه اى زمين مشخص 
مى كرد و سـپس مشغول سـاخت آن مى شد. اغلب 
خانه ها داراى سه ضلع شمال، غرب و شرق بودند و در 

بيشتر موارد زيرزمين هم داشتند.
موارد اصلى كه براى سـاخت يك خانه لحاظ مى شد، 
شامل جهت يابى بود، مثل دانستن اين نكته كه بادهاى 
مضـر از كدام سـو مى وزند يا اينكه آفتاب بيشـتر از 
كدام جهت مى تابد، سـپس بر اسـاس ميزان خرج و 
دخل خانه و تعداد جمعيت ساكن در آن، معمار، زمين 
را جانمايى كرده و تعـداد اتاق ها، متراژ حياط و ديگر 
قسـمت هاى خانه را تعيين مى كرد. خانه هاى قديمى 
كه متعلق به قشر نسبتاً مرفه جامعه بودند، دو بخش 
اندرونى و بيرونى داشتند كه چنانچه جمعيت زياد بود، 
براى خدمه نيـز يك حياط كوچك با تعدادى اتاق در 
نظرگرفته مى شد. هم اكنون خانه هاي قديمي با طراحي 
منحصر به فرد با تيشه معماران امروزي ويران مي شود 
و جاي آن برجي سبز مي كند كه سر به فلك مي كشد. 
روزگاري مردمان ايراني قبل از ورود به اندروني خانه ها 
چشم و دستشـان را با پاكي آب نوازش مي دادند، اما 
امروز نه آبي هسـت و نه هوايي؛ بلكه خاك خستگي 
كار روزانـه در همان جايي تكانده مي شـود كه محل 
پذيرايي و نشيمن ساكنان خانه است. روزگاري خانه ها 

قسمت هاي مهمي را به خود اختصاص داده بودند. 
شاه نشـين كه در اندرونى قرار مي گرفت؛ شاه نشين 
قسـمتى از خانه بود كه در شـمال خانه قرار داشت و 

آفتاب گير بود كه بزرگ و مجلل  ساخته مى شد.
شاه نشـين اتاقى بود با ارتفاع نسبتاً بلند كه معموالً 
آن  ارتفـاع 

دو برابر ديگر اتاق هاى خانه بود در قسـمت باالى اين 
ارتفاع، سـقف نيم گنبدى قرار داشت و چون ارتفاع 

زياد بود باعث خنك شدن اتاق مى شد.
شاه نشين ها با تزئينات خاصى نظير نقاشى و در زمان 
قاجار با آيينه كارى همراه بود. گچ برى هاى نفيس در 
اطراف اتاق و نقاشـى هاى شيشـه ها نيز از جمله اين 
تزئينات به شمار مى رفت. يك ارسى (پنجره) باال رو، با 
شيشه هاى رنگى همراه با الحاقات مربوط به آن نيز در 
اتاق شاه نشين وجود داشت كه اغلب سه درى يا پنج 
درى بود و حاال جاي شاه نشين ها را اتاق هايي گرفته 
است كه تأمين نورش هم از نورگيرهايي است كه خود 
محتاج  نور هستند. در آن روزگاران درست در مقابل 
شاه نشين يك حوض بزرگ ساخته مى شد و چون آب 
ذاتاً خنك است، باعث مى شد هواى مطبوعى در اتاق 
جريان يابد؛ به اين ترتيب كه هواى گرم به سمت باال و 
طاق نيم گنبدى مى رفت و هواى سرد بين شاه نشين و 

حوض در جريان بود.
 از سـوى ديگر به دليل آنكه شـاه نشين آفتاب گير و 
مايل به حوض اسـت، اشـعه هاى آفتاب كه به سطح 
آب برخـورد مى كرد، با زاويه اى شكسـته شـده و به 
ارسـى برخورد مى كـرد و باعث مى شـد صفحه اى با 
شيشـه هاى رنگى منقوش روى سـقف انعكاس يابد 
و همانند پروانه هايى در باالى سـقف با حركت آب به 
حركت درآيد. همچنين همزمان با تغيير جهت آفتاب، 
با برخورد نور به شيشـه هاى ارسى، فرش رنگينى در 
كف زمين ايجاد مى شـد، اما حاال بـراي ديدن حوض  
آبي  بايد به موزه ها رفـت كه از همان بناهاي قديمي 
به جا مانده اسـت.  در خانه هاى قديمى عموماً به اين 
دليل كه درون  خانه بسيار اهميت داشت صاحبان خانه 
سعى مى كردند با ايجاد يك باغچه به همراه حوض آب 
در حياط، بهشت كوچكى را براى خود خلق كنند، اما 

بيرون خانه اغلب از خشت و گل استفاده مى شد.
از آنجا كه اتاق هاى شـاه نشـين اكثـراً نمى توانند به 
تنهايى ايجاد شـوند در دو طرف ايـن اتاق ها دو اتاق 
گوشـواره با دو منظور ايجاد مى كردند؛ يكى اينكه از 
رانش گنبد جلوگيرى كننـد و ديگر اينكه اگر تعداد 
ميهمان ها در اتاق شـاه نشين زياد شد براى پذيرايى 
بهتر، تيغه ها يا سردرى ها را باز كنند تا اتاق به سالنى 
بزرگ تبديل شود. در خانه هاى امروزى، اتاق پذيرايى 
با قسمت شاه نشين مقايسـه مى شود كه در قديم با 
تزئينات گچ برى و نقاشـى همراه بـوده و باغچه هاى 
حياط زينت بخش آن مى شـد، اما امروزه در پذيرايى 

از انواع گل هاى مصنوعى استفاده مى شود. 
بخشى هم به عنوان مطبخ (آشپزخانه) وجود داشت 
و موقعيت آن به گونه اى بود كه به دوقسمت اندرونى 
و بيرونـى خانه نزديك باشـد. در برخـى خانه ها نيز 
آشپزخانه روباز بود كه حوضچه اى براى ارسى، چاه آب 
و بخش كوچكى نيز به عنوان اجاق در آن لحاظ مى شد 
و امـا امروز آشـپزخانه ما ايراني ها بـه لطف طراحي 
غربي ها يك گوشه از اتاق هاي نشيمن پذيرايي شده 
است. از اين قسـمت ها كه بگذريم به ورودى خانه ها 
مي رسـيم.  معمـوال خانه هـاى بزرگ قديمـى داراى 
سـه ورودى بودند كه به سه قسمت مختلف راه پيدا 
مى كرد. قسمت بيرونى كه مخصوص افراد غريبه بود؛ 
داخل اندرونى كه كمتريـن فاصله را با اتاق هاى خانه 
داشـت و ورودى ديگـر كه مربوط به قسـمت ادارى 
يا تجـارت صاحب خانه بود. يكـى از مهمترين وجوه 

اشـتراك خانه هاى قديم و جديد را مى توان در تعبيه 
پاركينگ در خانه هاى امروز و اصطبل خانه يا درشكه 
خانه در قديم دانست كه هر دو با گذر بسيار نزديك به 

قسمت هاى مختلف خانه ارتباط پيدا مى كرد.
از ديگـر قسـمت هاى خانه هاى قديمـى مى توان به 
هشـتى خانه يا البى اشاره كرد كه بخش انتظار است. 
اين هشتى خانه ها در اكثر خانه هاى كوچك نيز وجود 
داشتند كه پشـت در ورودى اصلى ساخته مى شد و 
سپس توسـط داالنى به دو قسمت راه پيدا مى كرد و 
هشـتي خانه هاي امروز به همان دري خالصه مي شود 
كه به محض باز شـدن تمام نماي خانه را به فرد پشت 

در نمايان مي كند.  
بسـته به تزئينـات، سـردرها نشـان دهنده وضعيت 
اقتصادى مالك خانه بوده  است. سردرها معموال داراى 
دو سكو هستند كه مى توانند از سنگ يا آجر ساخته 
شـده باشند كه در لبه هاى آجر از چوب و گل استفاده 
مى شده است. درهاى چوبى بزرگى نيز در قديم ساخته 
مى شدند كه نيم هاللى بودند و بعضاً از نقوش هندسى 
براى تزيينات آن اسـتفاده مى شد، اما امروز نه تنها از 
سردر ها خبري نيست؛ بلكه سكوها نيز خاطره شده اند.  
در خانه هاى قديمى از مصالحى مانند آجر، خشت و گل 
استفاده مى كردند و با كاهگل، پشت بام ها را به صورت 
طاق مى ساختند، اما امروزه از ايزوالسيون ها و قيرهاى 
شيميايى براى بام خانه استفاده مى شود كه پس از شش 
ماه خشـك و شكننده مى شود. اين در حالى است كه 
كاهگل پس از بارش باران، تا 5 ساعت آب را در خود نگه 
مى داشت و سپس به عنوان يك عايق طبيعى، با تابش 

اشعه هاى خورشيد اين آب بخار مي شد.
خانه هاى كاهگلى قديم نياز به كولر و وسـايل خنگ 
كننده نداشـتند؛ زيرا آفتاب شـديد كاهـگل را داغ 
مى كرد، اما كاهگل رسـاناى حرارت و صوت نيسـت 
و گرما يا سـرما را به خانه راه نمى دهد، به اين ترتيب 
خانه هـاى قديمى خنـك مى ماند، اما  نمـاى بيرونى 
خانه هاى جديد از سنگ يا آجر هستند و هنگامى كه 
داغ مى شوند، حرارت را به خود گرفته و به تيرآهن يا 
سـيمان منتقل مى كنند به اين ترتيب در طول روز با 
وجود روشن بودن انواع وسايل سرمايشى باز هم هواى 
خانه مطبوع نمى شود. خانه هاي امروز مي توانست بر 
گرفته از هنر معمارى اسـالمى باشد؛ همان هنري كه 

شيوه اى از معمارى تحت تأثير فرهنگ اسالمى بود. 
همان گونه كـه از نام آن بر مى آيد اين گونه از معمارى 
شـامل معمارى گستره اى از جهان مى شـود كه ما با 
عنوان جهان اسـالم مى شناسـيم. بخش عظيمي از 
معمـاري ايران تحت تأثير ايدئولوژى اسـالم در طول 
زمانى مشخص قرار گرفت و به همين خاطر در مقايسه 
با ديگر كشـورهاي اسالمي در سراسـر جهان داراى 

برخى ويژگى هاى مشترك شدند. 
■ تاريخچه معمارى اسالمى در ايران 

در ايران، اولين نمونه هاى هنر و معمارى در 
منطقه «خرا سان» در  قرن 

قمرى  هجرى  اول 
شـكل گرفت. در 
اين منطقه شاهد 
اولين  شكل گيرى 
معمـارى  شـيوه 
ايران پس از اسالم 

هستيم. 

در نيمه اول قرن پنجم (هـ. ق)، با تأسـيس سلسـله 
سلجوقيان، درخشان ترين دوره هنر اسالمى در ايران 
آغاز شـد. در اين دوره، شاهد اوج شيوه اى از معمارى 
به نام «رازى» هستيم كه از زمان سلسله «آل زيار» در 

شهر رى آغاز و تا حمله مغوالن ادامه پيدا كرد.
در اوايل قرن هفتم (هـ. ق)، با هجوم مغوالن، بسيارى 
از كشورهاى اسـالمى از جمله ايران ويران شدند، اما 
چندى نگذشـت كه با تأسـيس سلسـله ايلخانيان، 
مغوالن فرهنگ و سـنت هاى كشـورهاى شكسـت 
خـورده را پذيرفتند و يكى از حاميان هنر اسـالمى 
شـدند. در اين دوره، شـيوه اى به نـام «آذرى» رواج 
يافـت كه تا دوره صفويه ادامه پيدا كرد و شـهرهايى 
چون تبريز، بغداد، سـلطانيه و اصفهـان مراكز هنر و 
هنرمنـدان شـدند و بناهاى مذهبى و سـاير بناها با 

كاربري هاي متفاوت در اين شهرها ايجاد شد.
در اواسط قرن هشتم (هـ. ق) با حمله تيمور، بار ديگر 
شـهرهاى ايران به ويرانى كشيده شد، ا ما اين بار نيز 
هنـر ايران تيموريان را نيز مغلوب كـرد به طورى كه 
شهرهاى سمرقند و بخاراً مراكز هنرى ايران شدند و 
شـيوه آذرى كه از دوره مغـول رواج يافته بود به كار 
خود ادامه داد.  با روى كار آمدن صفويان در اوايل قرن 
دهم (هـ. ق)، شهرهايى چون تبريز، قزوين و اصفهان 
به مراكز هنرى ايران تبديل شدند. در اين دوره، شاهد 
اوج هنر معمارى ايران مى باشيم كه توسط پادشاهان 
مقتدر و هنردوست آن دوره يعنى شاه تهماسب و شاه 

عباس اول به وجود آمد. 
از ديدگاه عده اي از كارشناسان، هنر اسالمى همواره 
بـه دنبـال آرامش بوده و هسـت و در آن هيچ چيز 
نشـانگر جنبـش و حركـت نيسـت؛ چـون از نظر 
هنرمند مسـلمان، محيطى كه مؤمنـان در آن قرار 
مى گيرنـد بايد حسـى از آرامش و آسـايش را القا 
كند.  هنگامى كه تمدن پا به عرصه وجود گذاشت، 
تغييرات جدى در ارائـه مهارت هاى موجود در هنر 
معماري ايجاد شـد كه در حال حاضر در كشورهاى 
اسـالمى و غيراسـالمى به خوبى قابل رؤيت است 
كه برخى از آنها به هزاره هفتم قبل از ميالد مسيح 
(ع) باز مى گردد، اما آنچه كه بيشـتر از ديگر هنرها 
توجه انسـان را به خـود معطوف داشـت، معمارى 
و هنرهاى تجسـمى بود كه انسـان بر روى اشـيا يا 
ساختمان هايى كه مى ساخت به نمايش مى گذاشت. 
در گذشـته هاي دور معمارى هنرى بود كه به غير از 
تنوع رنگـى، هويت و فرهنگ را نشـان مى داد؛ به 
گونه اى كه تجلى معمارى در تصاوير يا كنده كارى ها 

به خوبى نمايان است. 

 معصومه كمالوند
ــده و  ــت ش ــت زماني كه فكر مي كني همه چيز درس همدان پيام: درس
ــكالت  ــري از مش ــرايط بر وفق مراد پيش مي رود، ناگهان غول دو س ش
مقابلت ظاهر مي شود كه به سادگي  از دست آن خالصي نمي يابي و فقط 
ــي و در دنيايي ماورا خودت را  با تخيل، اندكي مي تواني به آرامش برس
در خانه اي ببيني كه به تو تعلق دارد و در كمال آرامش زندگي روزمره 

خود را ادامه دهي.
ــت  ــدن اين روزها به آرزويي دس ــوع خانه و خانه دار ش ــفانه موض متأس
نيافتني به خصوص براي جوانان و زوج هايي كه تازه زندگي خود را آغاز 

كرده اند، تبديل شده است.
شرايط فعلي در همدان به شكلي شده است كه روز به روز شاهد افزايش 
ــكن به طور حتم  ــتيم از طرفي نيز وام هاي مس قيمت خانه و زمين هس

كفاف خريد خانه را با وجود وضعيت كنوني نخواهند داد.
ــل متعددي دارد از جمله وجود  ــكن نيز دالي همچنين قيمت باالي مس
ــاخت از  دالالن زمين، قيمت هاي مضاعف كه در جريان صدور پروانه س
ــهرداري اعمال مي شود، نامشخص بودن قيمت  طريق نهادهايي مثل ش
ــجام خاص در اين  ــكن به صورت متوازن و نبود نظم و انس زمين و مس
زمينه، همگي مزيد بر علت شده و دسترسي مردم را به مسكن با مشكل 

مواجه كرده است.
ــكن  ــر عواملي كه مي توان نام برد؛ ناهماهنگي وام هاي اندك مس از ديگ
ــكن براي  ــت كه اگر بخواهي از طريق وام مس ــا قيمت خريد خانه اس ب
ــود،  ــدن اقدام كني، يقيناً مبلغي كه به عنوان وام ارائه مي ش خانه دار ش
ــخگو نخواهد بود از طرفي موضوع پرداخت اقساط وام ها با وضعيت  پاس

مالي مردم نيز به ميان مي آيد.
ــكن  ــه بخواهند با دريافت وام مس ــط جامع ــر متوس تصور كنيد از قش
ــته هاي  ــاط آن را نيز از طريق درآمد و انباش ــوند و اقس صاحب خانه ش
ــد از عهده آن  ــت كه نمي توانن ــلم اس ــته خود پرداخت كنند، مس نداش

برآيند. 
ــاط نخواهند بود در نتيجه باز هم به همان  درآمدها هم پاسخگوي اقس
ــرگرداني به دنبال يافتن  ــه اول باز مي گرديم. قصه خريد خانه و س خان

خانه اي كه با پول و موجودي اندك بتوان خريد.
ــت در اين حوزه  ــال اس يكي از امالك داران خيابان جهان نما كه 20 س
ــورهاي پيشرفته دولت براي  فعاليت دارد به خبرنگار ما مي گويد: در كش
ــه اين صورت كه  ــي به مردم مي كند ب ــد خانه، كمك هاي مضاعف خري
ــتر هزينه خريد را دولت متحمل مي شود، اما در كشور ما متقاضي  بيش

بار بيشتري از هزينه خريد خانه را متحمل مي شود.
زندي از دالئل گران شدن قيمت خانه و زمين در همدان را در استقبال 
ــازي عنوان مي كند و مي گويد: امكانات  ــهروندان از شهرك س نكردن ش
ــتر به حضور و زندگي در مركز شهر  ــت، مردم بيش ــهرك ها اندك اس ش
تمايل دارند كه داخل شهر نيز زمين كم است و از طرفي نيز به طريقي 
ــبب وجود باغات و كوه هاي اطراف شايد كمتر  ــباع شده است و به س اش

بتوان زميني براي ساخت خانه يافت. 
ــكن نيز از جمله مشكالت مهم در اين  ــخص نبودن قيمت مس البته مش
زمينه به شمار مي آيد. اگر دولت در اين زمينه قيمت هاي اجاره و خريد 
ــاماندهي كند، درصد  ــخص كند و آنها را س ــه صورت منطقه اي مش را ب

بيشتري از مشكالت مرتفع خواهد شد.
اين مشاور امالك از افزايش بي رويه قيمت مسكن در همدان و نيز توان 
ــكن ابراز نگراني مي كند؛ مثال  پايين خانواده ها براي تأمين و خريد مس

ــته زميني خريداري كرده است كه  ــال گذش مي زند كه حدود 20 س
ــغ خريد زمين در آن زمان 15 ميليون تومان بوده، اما حاال كه  مبل

ــد، يك ميليادر و 200 ميليون قيمت گذاري  مي خواهد بفروش
ــده است. كه اين رشد بي رويه قيمت را با توجه به زمان  ش

نشان مي دهد.
ــكن با آن  از ديگر موضوعاتي كه عمدتاً در تأمين مس

ــت كه برخي از صاحبان  ــتيم اين اس مواجه هس
خانه كه قصد فروش ملك خود را دارند قيمت 
مسكن را خودشان براي امالك داران مشخص 
ــا را از ارزش واقعي  ــي كه آنه ــد و زمان مي كنن

ــفانه زير بار  ــك با خبر مي كنند، متأس مل
نمي روند و ارزش بيشتري براي آن 

ــتند كه اين خود نوعي  قائل هس
ــه  ــت كاذب را ب ــش قيم افزاي

وجود مي آورد.
ــال حاضر وضعيت  اما در ح

در  ــكن  مس ــن  تأمي
ــدان  هم

ز  ا

ــت؛ چراكه افزايش  ــردم و حتي صاحبان امالك، مورد قبول نيس نظر م
ــًال غيرمنطقي صورت مي گيرد با توجه  ــكن كه به صورت كام قيمت مس
ــرايط  ــه قدرت اقتصادي مردم پيش نمي رود و مردم نمي توانند اين ش ب

را هضم كنند؛ زيرا وجود مسكن در هر زمينه اي حرف اول را مي زند.
اگر عميق نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه حتي نبود مسكن به معضل 
و مانعي براي ازدواج جوانان تبديل شده است كه اين در آينده تأثيرات 
ــاماندهي قيمت ها و تعيين آنها  ــت لذا س منفي در جامعه خواهد گذاش

امري ضروري است. 

ــاماندهي كند، درصد  ــخص كند و آنها را س ــه صورت منطقه اي مش را ب
بيشتري از مشكالت مرتفع خواهد شد.

نان و و ن نيز توان ن  اين مشاور امالك از افزايش بي رويه قيمت مسكن در همد
ــكن ابراز نگرانيني مي كند؛ م مثاثالل  پايين خانواده ها براي تأمين و خريد مس

ــته زميني خريداراريي كرده استست كك ه  ــال گذش س مي زند كه حدود 20
ميليون تومانان بوده، اما ح حاالال ك هه  ــغ خريد زمين در آن زمان 15 مبل

ميميليليوون قيمت ت گذگذاراري يي  200 ــد، يك ميليادر و مي خواهد بفروش
ــده است. كه اين رشد بي رويه قيمت ر را ا بابا توجه بهبه ز زمامانن  ش

نشان مي دهد.
آ آننن ن ننن  ابا ــكن ن  م مس از ديگر موضوعاتي كه عمدتاً در تأمين

حاحبا ننن  ــت كه برخي از ص ــتيم اين اس مواجه هس
خانه كه قصد فروش ملك خود را دارند قيمم تت 
رارانان مشخخصصص  مسكن را خودشان براي امالكد د
ــا را از ارزش واقعقعييي  ــي كه آنه ــد و زمان مي كنن

ــفانه زيزيرر بابار  ــك با خبر مي كنند، متأس مل
ياي آآن ن  نمي روند و ارزش بيشتري بر

ــــتنتند د كهكه ا اينين خود نوعع يي  ققائائل ل هسهس
ــــه  ــت ككاذب را ب ــش قيم افزاي

ووجوجود د ميمي آورد.
ـــالال حاضر وضضعيعي تت  ح ح ردر اما 

درر  د  ــكنكن مس ــن  تأمي
ــدادانن  هم

ز ز  ا

درآمد خرج زندگى براى مسكن؛ ديگر هيچ

بي تجــــــربگي 
دليل  ركود  برخي تعاوني هاي  مسكن

خانه هاي ديروز ايران با دست معماران امروز خاطره شده اند
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 اكرم چهاردولى
ــى از موضوعاتى  ــينى يك ــام: آپارتمان نش همدان پي
ــت كه در سال هاى اخير اغلب خانواده هاى ايرانى  اس
ــت و به دليل افزايش  ــير كرده اس را در بند خود اس
ــته  ــكن جديد را در پى داش جمعيت كه نياز به مس
ــت موجب گرديده تا خانه باغ هاى قديمى كه در  اس
ــاده اما صميمى دور تا دور حوض و  قالب اتاق هاى س
ــتخر و باغچه هاى زيبا بنا شده بودند جاى خود را  اس
به واحدهاى كوچك و مدرن آپارتمان بدهند. اگرچه 
اين واحدها در متراژهاى مختلف و نقشه هاى متنوع 
ــاى روز بهره مى برند  ــواع امكانات و تكنولوژى ه از ان
ــت خانه هاى باغى  ــا و صميمي ــا هيچ گاه آن صف ام
ــود تداعى نمى كنند  ــى را در اذهان مالكان خ قديم
ــادابى بى انتهاى حياط و باغچه هاى  و آن طراوت و ش

خانه هاى گذشته را به يادگار نمى گذارند.
به هرحال خانه هاى مصفاى قديمى امروز جاى خود 
ــلوغ داده اند كه  را به آپارتمان هاى تنگ و تاريك و ش
ــياري از نقاط شهر جلوه نمايى مى كنند. ديگر  در بس
ــاى اعيانى و با  ــدرت مى توان اثرى از آن خانه ه به ن
ــا خودت و خودت بر آن حكم  ــا پيدا كرد كه تنه صف
ــادر مى كردى و لذت مى بردى.  مى راندى و قانون ص
در عصر حاضر آپارتمان و آپارتمان نشينى يك اصل 
ــت كه اگر بخواهى از آن كناره بگيرى بايد قدرت  اس
ــى وگرنه بايد  ــته باش خريد خانه هاى وياليى را داش
ــرى كه در اين واحدهاى آپارتمانى ديگر خبرى  بپذي
ــر نمى توان  ــت و ديگ ــته نيس از آن آزادى هاى گذش

هرطور كه مايل بود رفتار كرد و قانون گذاشت.
زندگي ديوار به ديوار شهروندان عزيز در يك مجتمع 
ــابه زندگي يك خانواده بزرگ در يك  ــكوني مش مس
خانه كوچك مي باشد كه چنانچه افراد حقوق يكديگر 
ــلب آسايش، موجب وارد  را رعايت نكنند عالوه بر س
آمدن صدمات رواني و جسماني به يكديگر مي شوند.
ــده  ــيني و نبود مقررات تدوين ش رواج آپارتمان نش
ــي گاهي موجب  ــر درگم ــن مورد عالوه بر س در اي
ــه در نهايت به طرح دعوي در  معضالتي مي گردد ك
دادگستري، ترك محل يا درگيري  هاي خشونت آميز 

مي انجامد.
 زندگي در آپارتمان بايدها و نبايدها

ــاختمان هاي بلند مقرراتي دارد كه بايد  زندگي در س
ــياري  ــه دهه، بس ــود در مدتي كمتر از س مراعات ش
ــهرهاي بزرگ ايران به زندگي در ساختمان هاي  از ش
بلند يا همان آپارتمان نشيني روي آورده اند، با روي 
ــكن مهر و  ــدن دولت نهم و اجراي طرح مس كار آم
ــيني در سطح شهر مانع  ــتاب گرفتن آپارتمان نش ش
ــت كه دوره انتقال فرهنگ زندگي در  از آن شده اس
ــاختمان هاي بلند نيز در جامعه شهري ما نهادينه  س
شود؛ از اين رو، در بسياري از مجتمع هاي آپارتماني 
ــته كنار هم  ــاكنانش ناخواس ــژه در آنها كه س به وي
ــروز اختالفات و تنش هاي  ــاهد ب زندگي مي كنند، ش
ــينان ايران به  ــرد شهرنش ــتيم. رويك گوناگوني هس
ــي را پيش  ــاختمان هاي بلند، الزامات ــي در س زندگ
ــي از آن تن دادن به قواعد و  ــيده است كه بخش كش
مقررات آپارتمان نشيني است و پذيرفتن هزينه هايي 
است كه الجرم بايد صرف ساماندهي زندگي جمعي 
در اين مجموعه ها شود. در گذشته اي نه چندان دور، 
آپارتمان نشيني شامل قشر خاصي از جامعه بود، اما 

امروزه جمعيت انبوهي از شهرنشينان، به زندگي در 
ساختمان هاي بلند روي آورده اند. 

آپارتمـان نشـيني وصلـه نچسـب زندگي 
ايراني هاست، اما بايد ياد بگيريم

ــر يعني  ــگاه ايراني به موضوع مهم و نياز اصلي بش ن
ــت كه ريشه در اعماق  ــرپناه و مسكن، نگاهي اس س
ــي زندگي در  ــت دارد. ايران ــي اين مل ــخ فرهنگ تاري
ــه مصداق واقعي  ــتقل و حياط دار را ك خانه هاي مس

چهار ديواري اختياري است، بيشتر مي پسندد.
ــين  ــم قديمي ترهايي كه هنوز آپارتمان نش ــاال ه ح
نشده يا اگر به واحدهاي آپارتماني منتقل شده اند، با 
خاطرات خانه هاي حياط دار خود هرازگاهي به دوران 

كودكي سرك مي كشند.
ــه در عاليق و ذائقه ايراني دارد؛ چيزي  اين نگاه ريش
ــه از ترويج  ــت كم چهار ده ــت دس ــه بعد از گذش ك
آپارتمان نشيني در كشور، همچنان حفظ شده است.
با اين حال، به رغم همه نارضايتي ها، امروز صحبت از 
افزايش جمعيت و باال رفتن تقاضا براي مسكن است 
ــهري اجازه مانور زيادي براي ساخت و  و فضاهاي ش

سازهاي متناسب با ذائقه ايراني را نمي دهد.
ــه در مجتمع ها  ــو اينك ــو و از ديگر س اين از يك س
ــتگاه هاي اجرايي  ــاني دس و آپارتمان ها، خدمات رس
ــرق و گاز و تلفن،  ــد آب، فاضالب، ب ــهرها مانن در ش

راحت تر و اقتصادي تر است.

هزينه هاي زندگي در آپارتمان ها نيز به دليل سرشكن 
ــدن مخارج كمتر و به تبع آن مهار مصارفي مانند  ش
ــت و حاال كه با  ــن واحدها راحت تر اس ــرژي در اي ان
ــتيم،  ــون هدفمندى يارانه ها روبه رو هس اجراي قان
ــتاي صرفه جويي و  ــژه در راس ــت موضوع، بوي اهمي

اصالح الگوي مصرف، دوچندان مي نمايد.
به اين ترتيب اگرچه آپارتمان نشيني را وصله نچسب 
زندگي ايراني مي دانيم اما حاال بايد با واقعيت زندگي 
كنيم؛ بايد زندگي در اين مجموعه ها را ياد بگيريم و 
ــردن، قواعد آن را بياموزيم و به  براي بهتر زندگي ك
ــيم و الزامات زندگي در اين واحدها را  آن پايبند باش

بيش از گذشته رعايت كنيم.
ــكوني به  ــي مجتمع هاي مس ــي از مديران قديم يك
تلخي مي گفت برخي ها هنوز نفهميده يا نخواسته اند 
ــان اقتضاي خودش  ــي در آپارتم ــد كه زندگ بفهمن
ــاط دار كه مصداق  ــاي بزرگ حي ــا خانه ه را دارد و ب

«چهارديواري اختياري» بود، متفاوت است.
ــكالت بروز مي يابد، كار به مراكز  و اينجاست كه مش

و دواير قضايي مي كشد، اختالفات باال مي گيرد و...
ــي در اعتماديه مي گويد:  ــاكن آپارتمان مينا رأفتي س
يكي از همسايگان به دليل مشكالت اخالقي، فروش 
ــخاص نامناسب، آسايش  مواد مخدر و رفت و آمد اش
ساكنان آپارتمان را سلب كرده است و ديگر ساكنان 
ــي نشان نمي دهند و مي گويند  آپارتمان هيچ واكنش

ــد و با  ــتمال نمي بندن ــه درد نمي كند دس ــري ك س
ــن فرد هر كاري دلش  ــن توجيه اجازه مي دهند اي اي

مي خواهد بكند. 
ــتم و حتي  ــزود: من دائم نگران فرزندانم هس وي اف
ــواري صورت مي گيرد و  رفت و آمد خودم هم با دش
همسرم هم چندين بار با اين فرد درگير شده است.

ــتان بهار نيز  ــاكن آپارتماني در شهرس ــيني س حس
ــيني قانون مدوني ندارد قانون  مي گويد: آپارتمان نش
ــت كه ضمانتي براي اجراي آن وجود  نانوشته اي اس

ندارد. 
وي به بي تفاوتي حاكم بر زندگي ديگران در آپارتمان 
ــيب مي زند. براي مثال  ــيني به كل مجموعه آس نش
تركيدگي لوله همسايه در دراز مدت باعث فرسودگي 

ديوار و پي ساختمان ديگر همسايگان مي شود.
ــهروند ديگري كه قصد دارد واحد مسكوني اش را  ش
ــت-  زير  ــه وي از همه نظر ايده آل اس ــه به گفت - ك
ــفانه يك  ــاند، مي گويد: متاس ــت به فروش برس قيم
همسايه تندخو و پرخاشگر و عصبي داريم كه اگرچه 
ــت، اما با كابوس روزانه يك زدوخورد  آدم بدي نيس
ــدت از  ــي در آن خانه زندگي مي كنيم و به ش فيزيك
ــكايت هم  نظر رواني رنج مي بريم. حتي اگر براي ش
ــي اعتنا  و هيچ مرجعي رسيدگي  مراجعه كنيم، كس

نمي كند؛ چرا كه هنوز اتفاقي نيفتاده است.
 طراحي هاي خشـك و بـي روح غربي، آفت 

آپارتمان نشيني در ايران
ــكالت نيز بر مي گردد به عدم پيش بيني ها  برخي مش
و بي توجهي ها و نبود نظارت هاي دقيق هنگام ساخت 
ــاز كه زمينه هاي مزاحمت، سوء تفاهم و تنش را  و س
ــراف ساختمان،  فراهم مي كند. مثال بى توجهى به اش
ــاي دو مجموعه  ــن پنجره ه ــرار گرفت ــوري كه ق بط
ــرده كه خيلي  ــي را ايجاد ك ــل هم، وضعيت در مقاب
ــم انداز و محيط طبيعي  ــد از چش ــا نتوانن خانواده ه
اطراف استفاده نمايند يا به دليل كشيده بودن پرده، 

حتي نمي توانند از نور كافي بهره ببرند.
ــت كه به كار  ــورد ديگر هم مربوط به مصالحي اس م
ــند، تاثير  ــانه باش مي گيرند؛  مصالحي كه اگر ضد رس

زيادي در مهار صدا و حتي انرژي دارد.
ــاي ورودي آپارتمان ها نيز از ديگر  ــرار گرفتن دره ق
معضالت است كه اين معضالت بعضا ناشي از رسوخ 
ــاري غربي در  ــي روح معم ــك و ب ــاي خش طراحي ه

ساخت و سازهاي مدرن ايراني است.
نداشـتن آرامش به علت وجود سـليقه هاي 

گوناگون
مدير يك ساختمان ديگر نيز به ضرورت داشتن فرهنگ 
آپارتمان نشيني اشاره مي كند و مي افزايد: در بسياري 
ــود برخي از ساكنان حاضر به  ــاهده مي ش از موارد مش
ــتند و از نظر هيأت مديره و اكثريت  رعايت قانون نيس
آراي ساكنان ساختمان تبعيت نمي كنند؛ اين افراد گاه 
درگيري و مشاجره هايي را پيش مي آورند كه در چنين 
شرايطي برخي از ساكنان ناچار هستند واحد مسكوني 

خود را واگذار كنند. 
وي كه مايل به ذكر نام خود نيست، اضافه مي كند: اگر 
تمام ساكنان يك ساختمان به لحاظ فرهنگي هماهنگ 
ــند، با آرامش بيشتري در آپارتمان زندگي خواهند  باش
كرد، اما تفاوت فرهنگي و داشتن سليقه هاي گوناگون 

چنين امكاني را از بسياري از ساكنان گرفته است.

 فيض ا... مظفرپور
ــهر همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران  همدان پيام: كالن ش
ــهري شده است  ــي در حوزه ش زمين در دهه اخير دچار تحوالت اساس
كه يكي از اين تحوالت را مي توان در خصوص ساخت و سازهاي تجاري 

به ويژه برج سازي ذكر كرد.
ــگري  ــهرهاي تاريخي و گردش از آنجايي كه همدان به عنوان يكي از ش
ــدان همواره  ــازي در هم ــوع برج س ــود، موض ــوب مي ش ــور محس كش
چالش برانگيز بوده و نظرات مخالف و موافق از طرف كارشناسان مسائل 

شهري بيان شده است.
ــيار گروه جامعه شناسي دانشكده علوم انساني و  مهرداد نوابخش، دانش
ــگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران در مقاله اي كه در  اجتماعي دانش
ــگاه تهران در مطلبي  ــه علم و تكنولوژي فصل نامه مربوط به دانش مجل
تحت عنوان آسيب شناسي برج سازي در آلودگي محيط زيست فضاهاي 
ــي  ــهري كه يكي از برج هاي همدان را به عنوان نمونه موردي بررس ش

كرده، چنين آورده است: «نتايج به دست آمده از پژوهش حاكي از آن 
است كه از يكسو استقرار مكاني برج و فروش تراكم بدون در نظر گرفتن 
ــاري توازن و تعادل محيط و  ــام فضايي و نيازهاي رواني، عاطفي و رفت نظ
ــوي ديگر از نظر كالبدي ارتفاع برج  ــاي اجتماعي را به هم زده و از س فض
نماي آن و طول و عرض خيابان با انواع كاربردهاي موجود هماهنگي الزم 
را ندارد و به عبارتي حقوق شهروندان در محيط زيست و فضاي شهري 

كه در آن زندگي مي كنند صيانت و حفاظت نشده است».
ــه مقاله نتيجه مي گيرد كه در مجموع فرم و كاركرد برج به  وي در ادام
ــيب زده و شبكه ارتباط دهنده با سطح  تعادل و توازن فضايي محل آس

ــرويس نامناسب، كيفيت جريان حمل و نقل را به شدت كاهش داده  س
كه خود اين موضوع داراي آثار زيانبار محيطي است.

يك استاد دانشگاه ديگر در پاسخ به اينكه ساخت و سازهاي تجاري چه 
ــد، بدون ذكر نام خود به همدان پيام  ــكاالتي ممكن است داشته باش اش

گفت: به لحاظ مكان يابي اين ساخت و سازها اشكال دارند.
ــوراي شهر همدان در اين خصوص  همچنين محسن صادقيان عضو ش
ــاخت و سازها نكات مثبت و منفي براي شهر دارند كه  مي گويد: اين س

البته بحث مفصل در اين خصوص را به بعد موكول كرد.
به طور كلي در ساخت و سازهاي شهري به ويژه برج ها بايد همه جوانب 
ــيبي به حقوق شهروندان همداني وارد نشود  ــود تا آس در نظر گرفته ش
ــهر تاريخي همدان نيز تا حدودي حفظ شود و گرنه  ــنتي ش و بافت س
ممكن است در آينده نزديك اين شهر گردشگري، بناهاي قديمي خود 
ــروزي ببيند و نقش تاريخي آن كمرنگ  ــور در برج هاي بلند ام را محص

جلوه نمايد.

 مينا ابراهيمى
ــناد  ــاس ماده 70 قانون ثبت اس همدان پيام: بر اس
ــندي كه مطابق  و امالك مصوب 1310/12/26 س
ــت و تمامي  ــمي اس ــيده، رس ــون به ثبت رس قان
ــاي مندرج در آن معتبر خواهد  محتويات و امضاه

بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شده باشد.
يكي از وكالي دادگستري در اين زمينه گفت: سند 
ــت از هر نوشته اي كه در مقام دعوا و  نيز عبارت اس
ــتناد باشد و خود بر دو نوع رسمي  يا دفاع قابل اس

و عادي است.
ــنادي كه در اداره ثبت اسناد و امالك و يا دفاتر  اس
ــمي و يا در نزد ساير مأمورين رسمي در  اسناد رس
حدود صالحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم 
ــده باشد، رسمي است و سندي كه در اداره ثبت  ش
ــده باشد، عادي است كه در عرف  اسناد تنظيم نش
ــالت ملكي بيع نامه كه همان تعهد  بنگاه هاي معام
ــخه  ــت در 3 نس ــد و فروش در آينده اس ــه خري ب
ــود كه هر يك از اين نسخ به بنگاه ها،  تنظيم مي ش
خريداران و فروشندگان امالك تعلق مي گيرد. سند 
ــد بايد اين  ــه در بنگاه ها به ثبت مي رس قولنامه ك

انتقال در دفاتر رسمي ثبت اسناد به ثبت برسد.
وحدتي اظهار داشت: در خصوص اسناد عادي فقط 
مي توان ترديد و انكار نمود اما در اسناد رسمي فقط 
ــيدگي است. پس از مراجعه  ادعاي جعل قابل رس
ــناد در صورتي كه فروشنده اوايل  به دفاتر ثبت اس
ــه دفاتر ثبت مراجعه كند، پس از  خريد و فروش ب
طي مراحل قانوني مشكلي در انتقاد سند به وجود 

نمي آيد، در غير اين صورت با دادخواستي از سوي 
ــند رسمي  خريدار ملك مبني بر الزام به تنظيم س
ــنده را مخاطب قرار داده و از وي مي خواهد  فروش
براي تنظيم سند مراجعه كند. در بيشتر مواقع كه 
ــه فضولي اتفاق  ــنده مراجعه نمي كند معامل فروش
ــت كه پيرو اين معامله ايادي متعاقبه نيز  افتاده اس

مطرح مي شود.
ــود كه  ــه معامله اي گفته مي ش ــه فضولي ب معامل
ــده، نبوده است و  ــنده مالك چيز فروخته ش فروش
صاحب اصلي بايد ابطال سند مالكيت و دادخواست 
ابطال را صادر كند كه در اين صورت سند معارض 

صادر شده و دادگاه اين اقدام را انجام مي دهد.
بر اساس ماده 99 قانون ثبت اسناد و امالك، ادعاي 
مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن 
ــس از اينكه دادگاه قرار  ــوف نمي كند مگر پ را موق

مجرميت متهم را ثابت كند.
وي اضافه كرد: ماده 70 قانون ثبت اسناد و امالك 
ــي به  ــه تأكيد دارد كه هر گاه كس ــز بر اين نكت ني
موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه و يا مالي كرد 
ــليم مالي را تعهد  و يا تعديه (پرداخت) وجه و تس
ــرار يا تعهد او در مقابل  ــود كه اق نموده و مدعي ش
ــمي و يا عادي و يا حواله و برات و چكي  ــند رس س
ــه او داده و آن تعهد  ــت كه طرف معامله ب بوده اس

انجام نشده و يا حواله و برات و چك پرداخت نشده 
اين ادعا قابل رسيدگي خواهد بود.

ــناد  ــاده 71 اين قانون مربوط به وراث بوده و اس م
ــده در قسمت راجع به معامالت و تعهدات  ثبت ش
مندرج در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد 
ــام قانوني آنها  ــخاص كه قائم مق كرده و تمامي اش
محسوب مي شود، رسميت و اعتبار خواهند داشت. 
ــز تمامي معامالت راجع به اموال  طبق ماده 73 ني
غير منقوله كه بر طبق مقررات راجع به ثبت امالك 
ثبت شده است، نسبت به طرفين معامله و قائم مقام 
ــث اداري اعتبار كامل و  ــخاص ثال قانوني آنها و اش

رسميت خواهد بود.
ــي در خصوص ديگر قوانين و مقررات انتقال  وحدت
اسناد ملكي اظهار داشت: ماده 43 قانون ثبت اسناد 
ــراي انتقال دهنده  ــالك نيز با تعيين مهلتي ب و ام
ــه آنها مي دهد تا  ــال گيرنده اين فرصت را ب و انتق
ــمي تبديل نمايد و بر  ــند رس ــند عادي را به س س
ــند عادي  ــر گاه انتقال به موجب س ــاس ه اين اس
ــود را به اداره ثبت  ــوده و انتقال دهنده معامله خ ب
ــراض باقي  ــد چنانچه مدت اعت ــداده باش اطالع ن
باشد،  منتقل عليه (مشتري) مطابق مقررات عرض 
ــده  ــال مي دهد و چنانچه مدت منقضي تمام ش ح
ــيله اظهارنامه  منتقل عليه (خريدار) مي تواند به وس

به انتقال دهنده اخطار نمايد. 
ــار عليه معامله را در ظرف مدت 10 روز  هر گاه مش
ــه تصديق نمود ملك به نام انتقال  از تاريخ اخطاري
ــه نام انتقال  ــت و در غير اين صورت ب ــده ثب گيرن
دهنده ثبت مي شود و انتقال گيرنده 
ــاده 105 و 1014 ــه موجب م ب

مي تواند انتقال دهنده را تعقيب 
نمايد.

وي در خاتمه خاطرنشان كرد: 
بيع نيز عبارت است از تمليك 
عين به عوض معلوم كه همان 
ــت و داراي  خريد و فروش اس
اوصاف تمليكي، معرض و مبعي 
ــه با تفاهم  ــت بدين معنا ك اس
ــه انجام  ــول طرفين معامل و قب
مي شود. عقد معوض بدين معنا 
ــد و فروش معامله  كه مورد خري
تعويض باشد و عقد مبعي نيز بدان 
معني كه نوع و كيفيت موردمعامله 

مشخص گردد و كلي نباشد.
اوصاف مبعي نيز يعني هر چيزي كه خريد و فروش 
مي شود هنگامي عقد موجود بوده كه ارزش داشته، 

قابل خريد و فروش و معلوم و معين باشد.
ــت كه بايد  ــنده اس ــع نيز در واقع همان فروش باي
ــليم و خريد آن را داشته و مالكيت بيع  قدرت تس
ــد. آثار عقد بيع نيز طبق ماده 362 را داشته باش

ــد كه به  ــده باش قانون مدني بايد صحيح واقع ش
قرار زير است: 

ــتري  ــه مجرد وقوع بيع (خريد و فروش) مش 1- ب
مالك مبيع و بايع مالك ثمن (پول) مي شود.

ــتري را  2- عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مش
ضامن درك ثمن قرار مي دهد. (ضامن درك يعني 
ضمانت فروشنده و خريدار كه مورد خريد و فروش 

متعلق به آن شخص است و مالكيت دارد)
ــليم مبيع ملزم مي نمايد  3- عقد بيع بايد را به تس
ــند در مواردي  كه مبناي حقوقي الزام به تنظيم س
ــتري را به اسم مشتري ديگري بكند از اين  كه مش
ــأت گرفته، همچنين بر اساس ماده 386 مورد نش

تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار 
گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عمًال 

تصرف نكرده باشد.
ــه ثمن ملزم  ــه تأييدي ــتري را ب ــد بيع مش 4- عق

مي كند.

ساخت و سازهاي تجاري 
و نقش آن در فضاي شهر همدان 

بررسي شيوه زندگي آپارتمان نشيني و خانه هاي قديمي

آپارتمان نشيني 
وصله نچسب زندگي ايراني

قوانين و مقررات اسناد ملكي

م

 الهام خليلى خو
ــت كه تورم  ــام: مدت هاي مديدي اس همدان پي
ــكن شده است و چون  باعث افزايش قيمت مس
ــران در طي اين  ــوق بگي ــتمزد حق افزايش دس
سال ها برابر با افزايش تورم افزايش نيافته است 
باعث شده كه قيمت امالك در مقايسه با درآمد 
ــكل نامعقولي افزايش  ــرانه افراد جامعه به ش س

يابد.
ــطح  ــانات و تغييرات س ــدگاه نظري نوس از دي
ــتگي دارد  ــت امالك به عوامل متعددي بس قيم
بعضي از اين عوامل داراي ماهيت كمي و برخي 

هم از سرشت كيفي برخوردارند.
ــهر همدان كه  ــان امالك ش ــى از كارشناس يك
شخصا تمايلى براى درج نام خود در اين گزارش 
ــى  ــا خبرنگار ما به بررس ــو ب ــت، در گفتگ نداش
ــذارى و ارزش پرداخت  ــل موثر بر قيمت گ عوام
و دسترسي به معابر اصلي، كاربري ملك، تعداد 
برهاي ملك را در قيمت گذارى تأثيرگذار دانست 
و چنين ادامه داد: مساحت از ديگر ويژگي هايى 
ــت كه بر ارزش امالك تأثير مستقيمى دارد  اس
يعني با افزايش مساحت ملك قيمت آن كاهش 

مي يابد. 
ــتگي به كاربري  ــه ميزان كاهش قيمت بس البت
ــالك تجاري گران  ــه طوري كه ام ــك دارد ب مل
قيمت ترين و به ترتيب امالك اداري و مسكوني 
ــري در ايجاد درآمد قرار  ــه اهميت كم ت در درج

دارند.
ــي به معابر اصلي هم  بنابر اظهارات وى دسترس
ــت. هر  ــي از عوامل موثر بر ارزش امالك اس يك
چه دسترسي به معابر اصلي راحت تر بوده منطقاً 
ــهرهاي  بايد قيمت ملك افزايش يابد البته در ش
ــي  ــا حجم ترافيك باال اگر اين دسترس بزرگ ب
باعث سلب آرامش شود از عوامل كاهنده ارزش 
ــاب مي آيد همچنين در صورتي كه يك  به حس
ــد بايد بهترين  ملك داراي چندين كاربري باش
كاربري آن را كه بيش تر از آن استفاده مي شود 

در نظر گرفت.
ــد  ــتري باش هر چه يك ملك داراي عرض بيش
ــته به نوع كاربري،  ارزش باالتري دارد البته بس
ــًال در امالك  ــت. مث ميزان افزايش متفاوت اس
ــت امكان احداث تعداد  ــا كاربري تجاري به عل ب
بيشتر واحدهاي تجاري و انجام تبليغات بيشتر 
ــرض باالتر، ميزان افزايش قيمت  در امالك با ع
ــابه باالتر  ــبت به گونه هاي مش ملك تجاري نس

است.
داشتن خيابان هاي فرعي و كوچه هاي عريض تر 
ــد كه باعث باال رفتن ارزش  مي تواند عاملي باش
ــود اما اين نتيجه در صورتي معتبر و  امالك ش
ــت كه امالك مورد ارزشيابي همه  منطقي اس
ــي قرار گرفته  ــك كوچه و يا خيابان فرع در ي
ــت كه كوچه يا خياباني  ــد زيرا ممكن اس باش
ــا ارزش باالتر  ــرض كمتر داراي امالكي ب با ع
ــد  ــته باش ــد و علل مختلفي مي تواند داش باش
ــعه يك كوچه در مقابل ساير كوچه ها  مثًال توس
ــري را ايجاد كند پس بايد  ــد ارزش باالت مي توان
ــي و كوچه را تعيين كرد  ــي اثر خيابان فرع زمان
ــك منطقه قرار  ــه همه امالك مورد نظر در ي ك

گرفته باشند.
ــده از سوى اين كارشناس  اين مباحث مطرح ش
تكميل كننده نحوه قيمت گذارى امالك نخواهد 
ــا در بنگاه هاى  ــرا كه اكثريت معامالت م بود چ
ــاوران امالكى كه در سطح شهر و  مسكن و مش
ــتقر هستند انجام مى شوند كه در  خيابان ها مس

ــدادى از آنها  را در اين رابطه  ــن ميان نظر تع اي
ــتر آنها بر تأثير منطقه اى  ــديم كه بيش جويا ش
استقرار ملك در قيمت گذارى اتفاق نظر داشتند.

از ديگر مباحث مورد توجه اين مشاوران امالك 
ــاخت،  ــامل نحوه س ــت گذارى ملك ش در قيم
ــمالى و جنوبى بودن (ارجحيت  ــتقرار بنا، ش اس
ــمالى)، دو بر بودن، زير بناى  ملك جنوبى بر ش
ساختمان، نوع سازه (بتن يا تيرآهن)، نوع سقف 
ــنايى طبيعى به  و ميزان بهره مندى از نور و روش

شمار مى آيد.
ــر واحدهاى  ــورد ارزش گذارى ب همچنين در م
ــور نمره  ــالوه بر مباحث مذك ــى نيز ع آپارتمان
ــازه)، فونداسيون، نازك  ــاختمان (كيفيت س س

كارى تأكيد مى كردند.
ــاوران امالك بحث  ــير اين مش با تمام اين تفاس
ــمت نگرانى هاى خود مى چرخاندند و از  را به س
ــكن كه به طور ناگهانى با آن  قيمت نجومى مس
ــده اند و عرصه خريد و فروش به ركود  مواجه ش

كشيده سخن مى گفتند. 
ــهر  ــاورين امالك ش ــر اظهارات يكى از مش بناب
ــد و فروش  ــازار تقاضا براى خري ــدان، در ب هم
ــت و به خاطر افزايش قيمت ها كسى قدرت  هس

ريسك را ندارد.
ــته قيمت  ــال گذش ــبت به س به اعتقاد وى نس
ــد افزايش يافته و اجاره  ــكن 30 تا 35 درص مس
ــهر همدان  ــطح ش بها نيز به طور ميانگين در س
50 تا 60 درصد افزايش يافته است و 90 درصد 
صاحب خانه ها به دنبال دريافت اجاره هستند تا 

پيش پرداخت.
ــطح  ــه گفته وى قيمت هر متر آپارتمان در س ب
ــان تا 3/5 ــزار توم ــن 450 ه ــهر همدان بي ش

ميليون تومان متغير است و براساس هر منطقه 
و خيابان ملك مورد نظر قيمت گذارى مى شود.

ــاوران امالك، از  ــر از مش ــر نظر يكى ديگ بنا ب
ــا اوج خريد و  ــدت چهار ماه ب ــرداد ماه به م خ
ــكن مواجه هستيم  فروش و افزايش قيمت مس
ولى در سال جارى در بازار مسكن شاهد تفاوت  
قيمتى بسيارى بوديم كه دليل اصلى آن اعطاى 
ــوده از طرف دولت است و  تسهيالت بافت فرس
ــوده و  ــده قيمت ملك هاى فرس اين امر باعث ش

كلنگى افزايش يابد.
ــكن از ضابطه خاصى  ــاد وى قيمت مس به اعتق
ــالت به صورت  ــتر معام تبعيت نمى كند و بيش
ــدار صورت  ــه و خري ــن صاحبخان ــق ما بي تواف

مى گيرد.
ــوص اجاره بها نيز چنين عنوان كرد  وى در خص
ــت بنگاه ها خارج شده  كه قيمت اجاره ها از دس
ــتگى به نياز مالى صاحبخانه ها دارد  ــت و بس اس
ــأله  و قيمت هاى ما را قبول نمى كنند و اين مس
ــده قيمت اجاره بها 100 درصد افزايش  باعث ش

يابد.
ــال حاضر  ــاور امالك، در ح ــن مش ــه گفته اي ب
ــده است و متقاضيان بيشتر  اجاره گيرنده كم ش
ــتند تا ضمن  به دنبال آپارتمان هاى وام دار هس
استقرار در يك ملك ثابت ميزان اجاره پرداختى 
ــد و در نهايت  ــود كنن ــاط وام خ ــرف اقس را ص

صاحب خانه شوند.
ــوان چنين برآورد  ــن توضيحات مى ت با تمام اي
ــكن يك مسأله چالش  كرد كه قيمت گذارى مس
برانگيزى است كه با تمام راهكارهايى كه دولت 
ــد چاره   ــل تدوين مى كن ــن معض ــراى رفع اي ب
ــن ضابطه مندى براى  ــت و بايد قواني ــاز نيس س

قيمت گذارى در نظر گرفته شود. 

قيمت مسكن 
تابع هيچ قانـونى نيست
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