
يك مق�ام مس�ئول در وزارت راه و شهرس�ازي 
از س�كونت ۲۷ درص�د جمعيت كش�ور)معادل 
بي�ش از ۲0 ميليون نف�ر( در ۹ درصد مس�احت 
زلزله خي�ز خب�ر داد و گفت: تقريب�ًا نيم�ي از 
۲3ميلي�ون واح�د مس�كوني موج�ود در كل 
كشور، فاقد اس�كلت هس�تند كه برخي از آنها 
ع�اوه ب�ر فرس�ودگي، ناپاي�دار هم هس�تند. 
ابتداي دولت دوازدهم در جلسه اخذ رأي اعتماد از 
مجلس براي عباس آخوندي به عنوان متصدي وزارت 
راه و شهرسازي، اختالف نظر رئيس جمهور با عباس 
آخوندي بر سر سرمايه گذاري در بافت هاي فرسوده و 
ناپايدار جهت مقاوم سازي، احيا و نوسازي برمال شد، 
به طوري كه حسن روحاني پشت تريبون مجلس بر 
نقطه نظر خود براي احياي بافت هاي فرسوده تأكيد 
جدي كرد در حدي كه برخي از تحليلگران اين تأكيد 
را تكليف به وزارت راه و شهرس��ازي تلقي كردند و 
اينگونه برداشت شد كه تأكيد رئيس جمهور بر مقوله 
فوق نشان از افزايش حجم بافت هاي فرسوده و ناپايدار 

در كشور و مخاطرات دارد. 
    بافت هاي فرسوده درجمع معضات جدي

حال با گذشت مدت ها از آن تاريخ مشخص شده است 
كه معضل بافت هاي فرس��وده و ناپايدار در كش��ور 
همانطور كه رئيس جمهور به شكل تلويحي تأكيد 
داشت، جدي اس��ت، از اين رو بايد معضل بافت هاي 
فرسوده را به معضالت جدي ای چون برنامه ريزي و 
سياستگذاري، بودجه ريزي، بانكداري، صندوق هاي 
بازنشستگي، آب، هدر روي منابع و توزيع ناعادالنه 
امكانات افزود.  در همين رابطه يك مقام مس��ئول 
وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد:طبق استانداردها، 
شهرهاي تاب آور شهرهايي هستند كه بعد از بحران 
بتوانند ب��ه  كار و فعاليت پيش��ين خ��ود بازگردند. 
بسياري از شهرهاي كشور به دليل رويكرد تاريخي 
و توسعه نامتوازن بدون در نظر گرفتن زيرساخت ها 
و مخاطرات، تاب آور نيستند.  علي بيت اللهي ادامه 
داد: از نظر نقشه پهنه بندي خطر زلزله در آيين نامه 
2800 كه نقشه مورد وفاق جامعه مهندسي است و 
مبناي حقوقي دارد، 9 درصد از مس��احت سرزمين 
ايران در معرض زون زلزله با خط��ر باال قرار دارد كه 
در اين 9 درصد مس��احت، 27 درص��د از جمعيت 

ساكن هستند. 
رئيس بخش زلزل��ه مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي با بيان اينكه اين عدم تعادل و تناسب در 

قرارگيري جمعيت در زون پرخطر زلزله نشان از عدم 
تاب آوري شهرها و توس��عه نامتوازني است كه بايد 
براي آن راهكارهاي عملياتي را در نظر گرفت، افزود: 
از ديگر مخاطرات جدي شهرها سيل، فرونشست، 
فرو ريزش ها و فرو چاله ها هس��تند. سيل فروردين 
98 در بسياري از ش��هرها ازجمله شيراز، خرم آباد، 
پل دختر، تبريز و ديگر شهرهاي درگير سيل نشان 
داد خطر سيل در شهرها جدي است و اين مخاطرات 
با ساخت وساز در حريم و بس��تر رودخانه ها و بعضاً 
تغيير مسير رودخانه ها حالت بحراني تر به خود گرفته 
است. درعين حالي كه ساخت وسازها نيز از كيفيت 
نامطلوبي برخ��وردار بوده و نيازمن��د تجديدنظر و 
نظارت جديد در اين زمينه هستيم.  وي همچنين 
گفت: بر اس��اس آخرين آم��ار، از 23 ميليون واحد 
مسكوني تعالمي در آمارها، حدود 10 ميليون واحد 
مسكوني بدون اسكلت هستند و در بافت هاي فرسوده 

كالنشهرها و حاشيه شهرها از جمله تهران، از مجموع 
يك ميليون و 100 هزار پالك س��اختماني، حدود 
250 هزار پالك س��اختماني در بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد قرار دارند. همچني��ن، حدود 60 درصد 
پالك هاي س��اختماني عالوه بر تعريف فرسودگي 
ناپايدار هستند و مقاومت الزم را در برابر مخاطرات 
ندارند.  رئيس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي گف��ت: در دولت يازده��م اقدامات و 
آگاهي رساني هاي خوبي در خصوص تعيين حريم 
گسل ها و تصويب و ابالغ و اطالع رساني آنها، همچنين 
در خصوص موضوع فرونشست انجام شد، اما آن قدر 
بار امانت بزرگ است كه نيازمند همكاري بيشتري در 

اين خصوص هستيم. 
   همواره در فكر!

گفتني است كه رئيس جمهور در بهمن ماه سال 96 
نيز با اشاره به اينكه از ابتداي دولت يازدهم هميشه به 

فكر مسكن و بافت فرسوده بوده ام، اظهار داشت: زلزله  
كرمانشاه براي من پيام مهمي داشت. زلزله  صداي 
خيلي رسا و روشني داشت و ديديم كه تكانه تهران 
چقدر مردم را نگران كرد. مگ��ر خانه هاي ما چقدر 
مجهز و مقاوم است؟ بخشي از كشور ما روي گسل قرار 
دارد. ما اگر دنبال اولويت بندي براي احيا و مقاوم سازي 
خانه هاي خود هستيم، اين مناطق را بايد در اولويت 
قرار دهيم.  روحاني همچنين با بيان اينكه در اين طرح 
مهم ترين موضوع سالمت و جان مردم است، تصريح 
كرد: زلزله  در محل هاي فرسوده موجب زير آوار رفتن 
مردم مي شود و اين مسئله براي همه ما غم و درد دارد، 
زلزله  كرمانشاه اعالم كرد كه بايد بيشتر به فكر منازل، 
ادارات و سكونتگاه ها باشيم. ما بايد طرحي اجرا كنيم 
كه مردمي كه در بافت هاي فرسوده هستند، با شرايط 
آسانتري به خانه امن برسند. كل محالت فرسوده بايد 
بازسازي شود زيرا خانه هاي فرسوده مشكالت زيادي 
دارند و در كوچه هاي باريكي قرار گرفته اند و در مواقع 
ضروري آمبوالنس آتش نشاني و پليس نمي تواند وارد 

اين كوچه ها شود. 
   جزئيات پرداخت تسهيات 

در ش��رايطي كه احياي بافت هاي فرسوده به ظاهر 
دغدغه رئيس جمهور است و اين بافت ها با توجه به 
حجمشان يك تهديد به ش��مار مي روند و بايد اين 
تهديد را با هدايت منابع بانكي به حوزه ساخت و ساز 
به فرصت تبديل كرد، به نظر مي رسد بانك تخصصي 
دولت در بخش مسكن بايد عمده منابعش به بخش 
احياي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي اين بافت ها 
تخصيص يابد، اما  شايدتوجه اين بانك به بخش هاي 
ديگري اس��ت، به طوري كه به واحدهاي مسكوني 
با س��ن باال تس��هيالتي مي دهند كه امكان دارد در 
ميانه پرداخت اقساط مسكن، مسكن مذكور به بافت 
فرسوده تبديل شده باشد.  در همين رابطه مدير طرح 
و برنامه بانك مسكن با اش��اره به اينكه بازپرداخت 
اقساط تسهيالت 240 ميليوني مسكن 4- 3 ميليون 
تومان است كه در توان تمام متقاضيان و افراد نيست، 
گفت: برخي از مستأجران در حال حاضر اجاره هاي 
4 ميليون توماني هم پرداخت مي كنند.  محمدحسن 
مرادي در گفت وگو با »فارس« در ادامه اظهار داشت: 
به هر حال نرخ سود تسهيالت مسكن از محل اوراق 
5/17 درصد است و زماني كه تسهيالت 200 تا 240 
ميليون توماني دريافت مي شود، قاعدتاً بازپرداخت 

اقساط هم باالتر خواهد بود. 
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27 درصد جمعيت در 9درصد مساحت زلزله خيز
يك مقام مسئول: از ۲3 ميليون واحد مسكوني، حدود 10 ميليون واحد مسكوني بدون اسكلت است 

 رونق ثبت شركت هاي صوري و شبه قاچاق 
در مناطق آزاد

نه تنها مناطق آزاد به س�مت توليد و ش�فافيت حرك�ت نكردند، 
بلكه س�رمايه گذاري را به س�مت تج�ارت، واردات كاال، قاچاق، 
فرار مالياتي، شبه قاچاق و ثبت ش�ركت هاي صوري پيش بردند. 
به گزارش »مهر«، صابر پرنيان، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان تهران در برنامه گفت وگوي ويژه خبري گفت: در مناطق آزاد، 
فرار مالياتي انجام مي شود و فضاي يكساني براي توليدكنندگان داخل 
كشور با توليدكنندگان اين مناطق وجود ندارد. 88 هزار واحد صنعتي 
در داخل كش��ور، معافيت ماليات بر ارزش افزوده ندارند و معاف بودن 

واحدهاي توليدي در مناطق آزاد، يك تبعيض به شمار مي رود. 
پرنيان با بيان اينكه قرار بود مناط��ق آزاد، صادرات محور و واردكننده 
ماش��ين آالت باش��ند، تصريح كرد: در حال حاضر اين مناطق نه تنها 
در اين زمينه موفق نب��وده و به توليد داخل كم��ك نكرده اند، بلكه به 

وارد كننده كاال تبديل شده اند. 
وي گفت: مناطق ويژه و آزاد براي توليد ايجاد شده اند؛ اما در اين مناطق 
واردات بر صادرات و توليد پيشي گرفته است؛ به نحوي كه نه تنها اين 
مناطق به سمت توليد و شفافيت حركت نكرده اند، بلكه سرمايه گذاري 
را به سمت تجارت، واردات كاال، قاچاق، فرار مالياتي، شبه قاچاق و ثبت 
شركت هاي صوري و استفاده از رانت هاي ويژه تبديل كردند و به توليد 

كشور آسيب زدند. 
ناصر خرمالي، مدير توس��عه صادرات و ارزش اف��زوده مناطق آزاد نيز 
گفت: قانون معاف بودن مناطق آزاد از مالي��ات بر ارزش افزوده كه در 
سال 87 به صورت موقت ابالغ شد، به هيچ وجه در مناطق آزاد اجرايي 
نشده است؛ به نحوي كه هيچكدام از كاالهايي كه از سرزمين مادر وارد 

مناطق آزاد شد، صادرات تلقي نشد
مرتضي شجاعي، كارش��ناس اقتصادي نيز گفت: عملكرد مناطق آزاد 
در 11 سال گذشته شفافيت ندارد، براساس مصرف گرايي بوده و نفعي 
براي دولت نداشته؛ اما در اين مدت مشمول معافيت ماليات بر ارزش 
افزوده بوده است. در كنار توليد، امتيازهاي ويژه اي به توليد كنندگان 
مناطق آزاد داده ايم كه از جمله آنها، معافيت مالياتي واردات كاالهاي 

مسافري به اين مناطق بوده است. 
وي ادامه داد: با توجه به اينكه 12 هزار شركت صوري در مناطق آزاد 
وجود دارند؛ اگر با اين شركت ها مقابله شود، توليد در اين مناطق شفاف 

خواهد شد. 
شجاعي گفت: از سال 92 تا 97 فقط يك ميليارد و 400 ميليون دالر 
معادل 7 درصد سرمايه گذاري خارجي در كشور در مناطق آزاد انجام 
شده اس��ت؛ ضمن اينكه بر اساس آمار واردات س��ال 96، هزار و 500 
ميليون تومان خودرو و كاالي مس��افرتي به مناطق آزاد وارد ش��ده و 
ميزان قاچاق و ش��به قاچاق در اين مناطق هزار و 500 ميليون تومان 

است. 
وي ادامه داد: از محل اظهار صوري فعاليت در مناطق آزاد و ويژه براي 
خريد مواد اوليه پتروشيمي 3 هزار و 900 ميليارد تومان فرار مالياتي 
شناسايي شده است: مناطق آزاد از س��ال 87 معاف از ماليات بر ارزش 
افزوده هستند،اما كارنامه عملكرد آنها در هفت سال اخير نشان مي دهد 

70 درصد حجم تجاري آنها واردات است. 
در عين حال، وحيد شقاقي، كارشناس اقتصادي نيز در اين برنامه گفت: 
اصالح نظام مالياتي از نان شب براي كشور واجب تر است. چرا معافيت 
ماليات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد مي دهيم؛ به خصوص اينكه هر 

گونه معافيت مالياتي آسيب به در آمدهاي دولت و بودجه است. 
شقاقي ادامه داد: اگر حتي نرخ ماليات را در مناطق آزاد صفر تعيين كنيم 
به شفافيت فعاليت هاي اقتصادي در مناطق آزاد كمك مي شود، زيرا اين 

مناطق جز ضرر براي كشور نداشته و حياط خلوت دولت ها بوده اند. 
همچنين محمد جعفري، استاد دانشگاه و پژهشگر اقتصادي نيز در اين 
برنامه گفت: معافيت هاي مالياتي ش��ركت ها در مناطق آزاد تبديل به 
رانتي براي واردات بيشتر شده است. معافيت هاي مالياتي در مناطق 
آزاد موجب متزلزل شدن شركت هاي توليدي داخل كشور شده است. 
وي ادامه داد: در مناطق آزاد معافيت ه��اي مالياتي موجب هدر رفتن 
منابع ملي كشور و از بين رفتن مزيت هاي صادراتي مي شود، زيرا در اين 
شرايط واردات قيمت تمام شده كمتري دارد و توليد كننده داخلي توان 

رقابت را از دست مي دهد. 

 پرداخت ۱۰ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت اشتغالزايي

مع�اون توس�عه كارآفرين�ي و اش�تغال وزارت كار ب�ا اش�اره 
به پرداخت تس�هيات روس�تايي گفت: از تس�هيات اش�تغال 
روس�تايي حدود 11/5هزار ميلي�ارد توم�ان در بانك ها تصويب 
شد، حدود 10/5هزار ميليارد تومان تا كنون پرداخت شده است. 
عيس��ي منصوري، در گفت وگو با »تس��نيم« ادامه داد: براي اينكه اين 
تسهيالت به هدف برس��د، نظام نظارتي ويژه اي را راه اندازي كرده ايم كه 
منحصر به فرد  و  براي اولين بار اين اتفاق افتاده است. در اين سامانه شناسايي 
مغايرت ها و انحراف ها امكان پذير است و سپس نحوه مواجهه مشخص است. 
يعني در اين برنامه اگر تسهيالتي در اختيار متقاضي قرار گرفت و اشتغالي 

ايجاد نشد، تمام مزيت ها پس گرفته مي شود. 
معاون اشتغال وزارت كار ادامه داد: اگر نيروي كار بيمه نشده باشد، مزيت ها 
پس گرفته مي شود. اگرآموزشي ارائه نش��ده باشد، مزيت ها پس گرفته 
مي شود. ما به پرداخت وام بسنده نكرده ايم. ما هميشه گفته ايم كه براي 
ايجاد اشتغال صرفاً پرداخت تسهيالت كافي نيست. پيشنهاد كرده ايم كه 
در بحث اشتغال روستايي، الگوهاي جديد را به كار گرفتيم. مانند تأمين مالي 
مبتني بر قرارداد. اين طرح در مشهد، اصفهان، بوشهر و كرمانشاه اجرا شد. 
كشاورزان در اين طرح با شركت هاي مختلف كار مي كنند. اين تأمين مالي 
به صورتي بوده است كه كشاورز نيازمند وثيقه نبوده است و اتصال به شركت 
بزرگ و صادرات به كشورهاي بزرگ را داشته اند. تهيه سند توسعه اشتغال 
روستايي براي اولين بار در كشور ايجاد شد. تا پيش از اين سند متمركزي 
در اين حوزه وجود نداشت، مشوق هاي بيمه اي هم از ديگر طرح هايي بود 

كه اجرايي شد. 
وي با بيان اينكه در حالت كلي نگاه سنتي قديمي با ظاهر تئوري كه در كشور 
شكل گرفت منجر به اين شد كه براي درآمد باال كارخانه بزرگ بزنيم گفت: 
به طور مثال در خوزستان بيكاري فارغ التحصيالن بيشتر از كم سوادان است 
كه با راه اندازي كارخانه مشكل حل نمي شود، پتروشيمي داريم، اما مشكل 
بيكاري حل نشد. به طور مثال در اين حوزه مي توانيم با فعاليت روي حوزه 

آبزيان براي افراد تحصيلكرده و بي سواد شغل ايجاد كنيم. 

 پاداش براي مشتركان 
خوش مصرف برق و گاز

سخنگوي صنعت برق از پرداخت پاداش توسط شركت هاي برق و گاز 
به مشتركاني كه نسبت به كاهش مصرف خود اقدام كنند، خبر داد. 
به گزارش »ايسنا«، مصطفي رجبي مشهدي با بيان اينكه اين اقدام توسط 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو براي ترويج مصرف بهينه گاز و برق مشتركان 
است، اظهار كرد: طرح پرداخت پاداش خوش مصرفي به مشتركان به دليل 

سرماي هوا و افزايش مصرف انرژي در كشور اجرايي مي شود. 
رجبي مشهدي تأكيد كرد: مشتركاني كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 
مصرف برق و گاز خود را كاهش دهند مش��مول پرداخت پاداش خوش 

مصرفي مي شوند. 
طبق اعالم تواني��ر، وي گفت: اين طرح بر اس��اس تجربه موفق همكاري 

مشتركان برق در تابستان سال جاري دنبال مي شود. 
رجبي مشهدي ابراز اميدواري كرد با توجه به برودت و سرماي هوا و نياز به 
صرفه جويي در مصرف سوخت، مشتركان برق و گاز مشاركت فعاالنه اي در 

اين طرح داشته باشند. 
سخنگوي صنعت برق افزود: مي توان با راهكارهاي ساده استفاده بيشتر از 
نور طبيعي و خاموش كردن المپ هاي اضافي و تنظيم وسايل گرمايشي 
در دماي آسايش و جلوگيري از هدر رفت انرژي نسبت به كاهش مصرف 

انرژي در زمستان اقدام كرد. 
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اداره کل تدارکات و خدمات اجرایى

مع�اون راهداري س�ازمان راه�داري و حمل 
و نق�ل ج�اده اي از ب�ارش ب�رف و احتم�ال 
ك�والك در راه ه�اي نيم�ه ش�مالي كش�ور 
از ام�روز خب�ر داد و گف�ت: اي�ن وضعي�ت 
ممكن اس�ت تا ۲4 س�اعت آينده ادامه پيدا 
كند و از م�ردم مي خواهيم كه هم�ه الزامات 
مس�افرت هاي زمس�تاني را رعاي�ت كنند. 
حيدر مطاع��ي در گفت وگو با »ايس��نا« اظهار 
كرد: سامانه بارشي كه از شمال غربي كشور وارد 
شده است، استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان 
شرقي، اردبيل و زنجان را در برگرفته و براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفت��ه برف تقريباً نيمه 
شمالي كشور را دربرخواهد گرفت و اين سامانه 
بارشي با شدت و ضعف تا خراسان جنوبي ادامه 

پيدا خواهد كرد. 
وي ادامه داد: برخي از محورهاي استان هاي مذكور 

به ويژه آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل 
و زنجان به دليل كوالك با محدوديت هاي ترافيكي 
و تردد مواجه ش��ده و براس��اس پيش بيني هاي 
صورت گرفته امشب و فردا جاده هاي منتهي به 
شمال به ويژه جاده چالوس را نيز درگير خواهد 
كرد. بنابراين از مردم مي خواهيم قبل از انجام سفر 
به اين مناطق ضمن كسب اطالعات بيشتر از تلفن 
گويا و سامانه اينترنتي 141 به سازمان راهداري 
الزامات سفرهاي زمستاني مانند زنجير و چرخ را 

نيز رعايت كنند تا با مشكلي مواجه نشوند. 
وی اظهار كرد: در اس��تان هاي جنوبي نيز شاهد 
بارش باران و برف هاي رگباري و مقطعي بوده ايم 
و اين مسئله سبب شده با وجود بازگشايي همه 
راه هاي استان هايي مانند جنوب كرمان، سيستان 
و بلوچس��تان و هرمزگان، دوباره برخ��ي از اين 

محورها با مشكل آبگرفتگي مواجه شوند.

برفي شدن راه هاي نيمه شمالي كشور از امروز


