راههای چهارگانه خروج از تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد :با توجه به اهمیت بازشدن مسیرهای خروجی تهران در زمان
بحرانهایی مانند زلزله ،این وزارتخانه برنامههای جدی برای توسعه راههای خروج از پایتخت در نظر
دارد .بهگزارش ایسنا خیراهلل خادمی روز گذشته در نشستی اظهار کرد :در طول سالهای گذشته
نوع جادههای ایران طوری بوده که بسیاری از مردم برای سفر به نقاط مختلف کشور مجبور بودند از
راههای تهران عبور کنند که این موضوع هم زمان مسافران را تلف میکرد و هم برای تهران ترافیکی
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بسیار جدی به وجود میآورد .مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به
پروژههایی که به منظور خروج تهران از این وضعیت طراحی شدهاند ،توضیح داد :یکی از این کارها
مطرح کردن بعضی از مس��یرها از مبدا قم بود .از یک س��و محور حرم تا حرم از قم به سمت مشهد
ساخته میشود که به جای عبور ترافیک آن در تهران به سمت چرمشهر و ورامین حرکت میکند و از
سوی دیگر ما طرحی را دنبال میکنیم که راهی از قم به سمت ساوه و سپس قزوین ساخته شود 10 ...

سرمقاله

دولتمردان بازارهای اقلیم
عراق را تحویل ترکیه دادند
حمید صالحی

نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران

کوتاه

ایجاد سامانه ثبت سفارش
داروهای دامی دنیا
ایس�نا :رئیس سازمان دامپزش��کی از امکان ایجاد
سامانه ثبت س��فارش آخرین محصوالت داروهای
دامی دنیا برای تولیدکنندگان و فعاالن حوزه تولید
دارو در ایران خبر داد و گفت :با ایجاد این امکان روند
تولید آخرین دس��تاوردهای داروی��ی در این بخش
تسریع میشود.
وی ادام��ه داد :با ایجاد این امکان ،ش��رایط فراهم
میش��ود که بهطور مثال داروهای دامی تازهتولید
در آمریکا پیش از توزیع در کش��ورهای آسیایی در
واحدهای تولید دارویی همچون سمنان تولید و به
بازار عرضه شوند.
رئیس دامپزشکی از تسهیل در روند تولید داروهای
دامی در یک س��ال اخیر خبر داد و افزود :سازمان
دامپزشکی اجازه داده که آزمایشگاههای تخصصی
نظارتی در واحدهای تولی��دی با قابلیت باال ایجاد
شود تا بخشی از نظارت بر تولیدات داروی دامی در
کنار همان واحد تولیدی شکل بگیرد.
این مقام مس��ئول از شناس��ایی آزمایش��گاههای
تخصصی فعال در حوزه داروهای دامی کشور خبر
داد و گفت :تاکنون  ۱۸آزمایش��گاه همکار در این
حوزه مجوز دریافت کردند.

بدهیهای دولت ،چاههای عمیقی که پر نمیشود
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معاون سازمان امور مالیاتی مطرح کرد:

ت کاغذی با
شناسایی ۳۰۰۰شرک 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امورمالیاتی کشور با بیان اینکه با اجرای طرح مالیات بر ارزش
افزوده  ۳۰۰۰شرکت کاغذی شناسایی شد ،گفت :دولت سال گذشته از محل اخذ این نوع مالیات ۴۵
هزار میلیارد تومان درآمد داشته که  ۳۸هزار میلیارد تومان آن با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی بود .بهگزارش
ایلنا محمد مسیحی ،معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در یک برنامه تلویزیونی ،اظهار
کرد :اخذ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ماشین پولسازی کشورها به حساب میآید...
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طرح رجیستری یا سلب آزادی
شهروندی؟
مرزهای قوی و توانایی کنترل آن از عوامل نشاندهنده قدرت اقتصادی-سیاسی دولتها و قاچاق کاال
از عوامل مهم تهدیدکننده آن است بهگونهای که سهم کاالهای قاچاق در تجارت جهانی همواره رو به
افزایش بوده و از 100میلیارد دالر در سال  2000به  461میلیارد دالر در پایان سال 2013رسیده است.
در ای��ن میان تلفنهای همراه در س��ال 2014در رتبه نخس��ت ،کاالهای قاچاق ق��رار گرفتهاند و در
کش��ورهایی چون یونان ،فنالند ،نیوزیلند ،فیلیپین و ژاپن این کاال باالترین میزان قاچاق را از آن خود
کرده است .در ایران نیز طبقگزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،حدود 90درصد بازار موبایل کشور
را گوشیهای قاچاق به خود اختصاص داده است...
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عکس :حسین ظهره وند /تسنیم

در پی تس��خیر بازارهای اقلیم کردس��تان توس��ط
کاالهای ترکی و خالیش��دن این بازارها از کاالهای
ایرانی ،باید به این نکته اش��اره کرد که ایران در حال
حاضر درگیر مش��کالت و اختالالت��ی در صادرات
شده است .زیرا رقم باالی حجم تبادالت و صادرات
به کردستان عراق توس��ط ایران ،دچار آسیبهای
زیادی شده است .متاسفانه پس از اینکه دولت ایران
همگام با بسیاری از کش��ورهای دیگر مانند ترکیه
مواضع خود را در راس��تای به رس��میت نشناختن
موضوع اس��تقالل اقلیم کردستان عراق اعالم کرد،
مرزه��ای اقتصادی خ��ود را روی این اقلیم بس��ت.
بنابراین مرزهای زمینی و هوایی کشور به کردستان
عراق تعطیل ش��د .بعد از مدتی هماهنگی جهانی
همراه با سیاس��تهایجمهوری اسالمی ایجاد شد
و این موضوع هم ه پرسی اس��تقاللطلبانه عراق را
تاحدودی کمرن��گ و منتفی کرد .ای��ن موضوع به
نوعی نش��ان از سیاس��ت کالنی بود که دولت ایران
در پیش گرفت و جواب مناس��بی نیز در این راستا
دریافت کرد .دولتمردان کش��ور در کنار دیپلماسی
ک��ه در وزارت خارجه و روابط بینالملل داش��تند،
نباید مسئله دیپلماسی و تعامالت اقتصادی با اقلیم
کردس��تان عراق را نادیده میگرفتند .اما در مدت
کوتاهی شاهد بودیم که سایر کشورها ،مانند ترکیه
به رغم موضعگیری تندی که در برابر مسئله رفراندوم
اقلیم گرفتند ،از روابط اقتصادی خود غافل نماندند.
بر این اساس آنها رویههایی را در پیش گرفتند که به
توسعه و گرفتن بازارهای بیشتری از اقلیم ختم شد.
ب��رای نمونه زمانی که مرزهای ای��ران بر روی اقلیم
بس��ته بود ،میدیدیم که ترکیه اجن��اس خود را به
اقلیم کردستان میفرس��تد .در این بین این سؤال
ایجاد شد که بعد از رفع مسئله همهپرسی و برگشت
اقلیم ب��ه حالت اولیه خود ،آیا ای��ران باید همچنان
سیاست گذشته خود را در پیش بگیرد؟ آیا شورای
عال��ی امنیت ملی ای��ران به فک��ر صادرکنندگان و
تبادل اقتصادی بازاری که س��الیان سال بر روی آن
سرمایهگذاری ش��د تا تولیدات ایرانی جایگاه خود
را پیدا کنند نیس��ت؟ آیا هنوز هم باید شاهد لطمه
خوردن به انتقال میلیونها تن بار به این اقلیم باشیم؟
آیا هنوز هم باید شاهد باشیم که با جلوگیری از ارسال
محموله ،محصوالت و تولیدات ایرانی به عراق ،عامل
اصلی تصرف این بازارها به دس��ت ترکیه شویم؟ با
در پیش گرفتن چنین سیاستی توسط دولتمردان
کشور ،هدفی را که دولت ترکیه سالها در راستای از
میدان به در کردن محصوالت ایرانی دنبال میکرد،
آسانتر شد.
متاس��فانه با این سیاس��ت و جلوگیری از باز شدن
مرزه��ای ایران ب��ر روی اقلیم کردس��تان ،اقتصاد
مقاومت��ی که اقتصاد درونزای برون گرا اس��ت زیر
سؤال رفت .اقلیم کردستان اعالم کرد موضوع همه
پرسی به پایان رسیده پس چرا ایران باید هزینههای
دیگری را متحمل شود؟ آیا عراق مرکزی کمکهای
خاصی در راستای اقتصاد به ایران کرده است؟! ایران
با چه منطق��ی صرفا برای همراهی ب��ا دولت عراق
مرزهای خود را میبندد و اجازه میدهد بازاری را که
سالها بر روی آن سرمایهگذاری کردیم به ترکها
تحویل دهد.
متاس��فانه دیپلماس��ی سیاس��ی ای��ران نی��از به
تجدیدنظر دارد و در حال حاضر هزینه زیادی برای
صادرکنندگان ایجاد و ضربه شدیدی به اقتصاد ایران
وارد کرده اس��ت .در این راستا باید دوباره پروازهای
ایران از سر گرفته شود و باید توجه شود که اگر واقعا
دولتمردان میخواهند سیاست خارجی را در پیش
بگیرند ،حتما با اقتصاددانان همراه باشند و اطالعات
الزم را در ای��ن ب��اره اخذ کنند تا با وضع سیاس��تی
نادرست ،اقتصاد ایران را دچار ضرر نکنند.

بعید است دولت بتواند مطالبات فزاینده را بپردازد

با توجه به اعالم بانک مرکزی درخصوص دورقمی شدن تورم

کمربندها را محکمتر کنید

جزئیات اعتبارات بخش کشاورزی در الیحه بودجه ۹۷

پیشبینی  ۵۰۰۰میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم

جامعه فردا :با توجه به افزایش 15درصدی اعتبارات بخش تملک
داراییهای سرمایه کل کش��ور اعم از ملی و استانی در بودجه ،97
معاون برنامهریزی وزیر جهاد کشاورزی از احتساب  60هزار میلیارد
تومان بدون احتساب درآمدهای اختصاصی پیشبینیشده در این
زمینه خبر داد .اما پیرو دس��تور صری��ح رئیسجمهور درخصوص
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با توجه به تأخیر  4ماهه ،جهانگیری
نیز به میدان آمد تا با دستور به نوبخت مراحل اجرایی شدن این کار را
تسریع بخشد .اما پیشبینیها حاکی از آن است که این نرخ متناسب
با نرخ تورم حدود  ۸تا  ۹درصد افزایش مییابد.
بهگزارش «مهر» ،عبدالمهدی بخشنده روز گذشته در نشست خبری
با تشریح جزئیات اعتبارات بخش کشاورزی در الیحه بودجه ۹۷گفت:
بخش کش��اورزی از  ۱۱فصل الیحه بودجه سال آینده از جمله منابع
طبیعی ،کشاورزی ،حمل و نقل ،آب و محیطزیست سهم دارد.
وی ب��ا بیان اینکه اعتبارات بخش تملک داراییهای س��رمایهای کل
کشور اعم از ملی و استانی در بودجه سال آینده حدود  ۶۰هزار میلیارد
تومان بدون احتساب درآمدهای اختصاصی پیشبینی شده است ،از
افزایش  ۱۵درصدی این اعتبارات نسبت به قانون بودجه  ۹۶خبر داد.
معاون وزیر کش��اورزی به اعتبارات تملک داراییهای س��رمایهای
ملی این وزارتخانه اش��اره کرد و گفت :اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای ملی ستاد وزارت کشاورزی و دستگاههای تابعه در قالب
 ۱۰فصل ۳۱ ،برنامه و  ۱۱۷طرح معادل  ۲هزار و  ۳۴۰میلیارد تومان
پیشبینی شده است که نسبت به اعتبارات قانون بودجه  ۹۶معادل
 ۴۷درصد کاهش نشان میدهد.
بخش��نده ادامه داد :اعتبارات بخش تملک داراییهای س��رمایهای
برای کل وزارت جهاد کش��اورزی در پیوست شماره  ۱الیحه بودجه
و همچنین ردیفهای متفرقه جمعا ح��دود  ۷هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومان در الیحه بودجه  ۹۷پیشنهاد شده که نسبت به قانون بودجه
 ۹۶ب��ا فرض تصویب اختصاص  ۳۰درصد از ردیف  ۲میلیارد دالری
صندوق توسعه برای «محیطزیست ،آبخیزداری ،پسماند»  ۱۸درصد
رشد را نشان میدهد.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی افزود :بخش��ی از اعتبار  ۷هزار و ۲۰۰
میلیارد تومانی بخ��ش تملک داراییهای س��رمایهای وزارت جهاد
کش��اورزی ،از ردیف منابع صندوق توس��عه ملی تأمین میشود که
خوشبختانه حمایت بسیار خوبی است.
خرید  ۱۱۴۰۰میلیارد تومان گندم از کشاورزان در سال ۹۶

بخشنده با بیان اینکه در سال جاری ۱۱هزار و ۴۰۰میلیارد تومان گندم
از کشاورزان خریداری شده است ،گفت ۶:هزار میلیارد تومان از اعتبارات
این بخش از محل اعتب��ارات بودجه  ۳ ،۹۶هزار میلیارد تومان از محل
تسهیالت بانکی و  ۲هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان از طرف شرکت بازرگانی
دولتی از محل فروش ماهیانه گندم تأمین شده است.
وی درباره سازوکار خرید تضمینی گندم در سال  ۹۷گفت :پیشنهاد ما
به سازمان برنامه و بودجه این است که این سازوکار برای سال آینده نیز
همانند سال  ۹۶باشد و تغییری در این بخش نخواهیم داشت.
پرداخت وجوه گندمکاران با اخزا (اوراق خزانه اسالمی)

معاون وزیر جهاد کش��اورزی ادامه داد :در بودجه س��ال آینده  ۵هزار
میلیارد توم��ان در ردیفه��ای مختلف برای خری��د تضمینی گندم
پیشبینی ش��ده که  ۳هزار و  ۳۰۰میلیارد توم��ان از محل درآمدهای
حاصل از هدفمندی یارانهها و هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان از ردیفهای
عمومی پیشبینی شده است.

بخش��نده افزود :در بند (هـ) تبصره  ۵الیحه بودجه  ۹۷دولت فروش ۹
هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسالمی را پیشبینی کرده
که صراحتا مجوز الزم دریافت شده تا بخشی از این بودجه برای خرید
تضمینی و همچنین قیمت تضمینی تأمین شود.
وی درباره خودکفایی گندم در سال آینده و عدم نیاز به واردات نیز گفت:
پیشبینی ما این است که در سال آینده گندم وارد کشور نکنیم و در این
بخش خودکفا باشیم.
افزایش قیمت حاملهای انرژی قیمت محصوالت کشاورزی
را افزایش میدهد

بخش��نده همچنین درباره تأثیر افزایش قیم��ت حاملهای انرژی در
بخش کش��اورزی گفت :طبق الیحه ارائهش��ده از سوی دولت ،قیمت
گازوئیل از  ۳۰۰تومان ب��ه  ۴۰۰تومان و قیمت بنزین از هزار تومان به
 ۱۵۰۰تومان در الیحه بودجه س��ال آین��ده افزایش مییابد ،اما دولت
پیشنهادی مبنی بر افزایش قیمت س��ایر حاملهای انرژی مانند آب،
برق و گاز ارائه نداده است.
وی گفت :از کل گاز مصرفی کش��ور  ۹.۵درصد در بخش کشاورزی
مصرف میش��ود که عمدتا برای چاههای آب ،ماشینآالت و ادوات
کش��اورزی اس��ت و در صورت افزایش  ۱۰۰تومانی قیمت گازوئیل،
هزینه تولید در بخش کشاورزی افزایش مییابد .همچنین اثر مستقیم
ای��ن افزایش در بخش حمل و نقل میتواند به بخش کش��اورزی نیز
تحمیل شود.
توسعه سیستم آبیاری نوین با بودجه  1900میلیارد تومانی

بخشنده با بیان اینکه از محل صندوق توسعه ملی در قالب چهار ردیف
جداگانهبهبخشکشاورزی،منابعاختصاصمییابد،گفت:خوشبختانه
با حمایت رئیسجمهور ،مع��اون اول رئیسجمهور و همچنین رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه ،از محل صندوق توس��عه مل��ی معادل ریالی
۳۰۰میلیون دالر (هزار و  ۵۰میلیارد تومان) به توس��عه سیستمهای
آبیاری نوین یا همان آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است.
وی افزود :در س��ال جاری تاکنون  ۱۵۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی
به سیستمهای آبیاری تحت فشار تجهیز شدهاند که تا پایان سال این
میزان به  ۲۵۰هزار هکتار تعمیم داده خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :همچنین از محل الیحه بودجه
 ۹۷نیز برای توسعه سیستمهای آبیاری نوین ۸۵۰میلیارد تومان در نظر
گرفته شده است که با اعتبارات ردیف صندوق توسعه ملی در مجموع
 ۱۹۰۰میلیارد تومان برای آبیاری نوین در نظر گرفته ش��ده است که
امیدواریم در سال آینده با این اعتبارات  ۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی
به این سیستم تجهیز شوند.
بخشنده با بیان اینکه برای اتمام طرح شبکه آبیاری  ۴۶هزار هکتاری
دشت زابل در سیستان و بلوچستان ۳۵۰میلیون دالر از صندوق توسعه
ملی معادل  ۱۲۲۵میلیارد تومان در الیحه بودجه  ۹۷پیشبینی شده
است ،گفت :در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده در طول پنج سال
 ۱۰میلیون هکتار معادل ساالنه  ۲میلیون هکتار عملیات آبخیزداری
انجام دهد ک��ه امیدواریم  ۳۰درصد از ردیف  ۲میلیارد دالری صندوق
توسعه به این امر اختصاص یابد.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی همچنین درباره اعتب��ارات جاری این
وزارتخانه برای سال آینده گفت :اعتبارات هزینهای ملی وزارت جهاد و
دستگاههای تابعه در الیحه بودجه سال ۹۷به میزان هزار و ۴۷۰میلیارد
تومان پیشبینی شده که نس��بت به بودجه  ۹۶از رشد  ۱۴.۵درصدی
برخوردار است.

 ۱۰۰میلیون دالر برای مبارزه با بیابانزایی و ریزگردهای
خوزستان

وی افزود :همچنین  ۱۰۰میلیون دالر برای مبارزه با بیابانزایی مناطق
مختلفکشوروریزگردهایاستانخوزستاندرالیحهبودجهسالآینده
پیشبینی شده که معادل  ۳۵۰میلیارد تومان است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی تصریح کرد :با توجه ب��ه اینکه در برنامه
ششم توسعه تکالیفی در مورد توسعه گیاهان دارویی ،توسعه کشاورزی
حفاظتی ،توس��عه گلخانهها و توس��عه باغات در اراضی ش��یبدار در
نظر گرفته ش��ده ،خوش��بختانه در هر چهار مورد در الیحه بودجه ۹۷
ردیفهای جداگانه پیشبینی شده است.
بخشنده گفت :در بخش کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی
قنوات کش��ور در قانون بودجه امسال  ۷۰میلیارد تومان در نظر گرفته
ش��ده بود که برای سال آینده با رشد  ۲۸درصدی به  ۹۶میلیارد تومان
رسیده است که در مذاکره با سازمان مدیریت و برنامهریزی درخواست
کردیم اعتبارات این بخش افزایش یابد.
این مقام مسئول ادامه داد :اعتبارات بخش تجهیز و نوسازی اراضی زیر
سدهای مخزنی ،بندهای انحرافی مستقل و اراضی شالیزاری در شمال،
در الیحه بودجه  ۴۶ ،۹۷درصد افزایش را نشان میدهد.
وی گفت :بخش توسعه کشاورزی حفاظتی و کمکهای فنی و اعتباری
مربوط به افزایش تولید محصوالت زراع��ی و گلخانهای از  ۲۵میلیارد
تومان س��ال جاری در الیحه بودجه  ۹۷به  ۸۰میلی��ارد تومان معادل
۲۲۰درصد رسیده است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی از رش��د  ۳۶درصدی اعتبارات مربوط به
بخش خرید واکسن و واکسیناسیون دام در حوزه سازمان دامپزشکی
کل کشور در الیحه بودجه ۹۷نسبت به قانون بودجه ۹۶خبر داد و گفت:
این اعتبارات از ۶۶میلیارد تومان سال جاری در الیحه بودجه سال آینده
به  ۹۰میلیارد تومان رسیده اس��ت که درخواست داریم اعتبارات این
بخش در زمان تصویب الیحه در صحن علنی مجلس رشد داشته باشد.
رشد  ۲۰درصدی بودجه نهادها و عوامل تولید

وی در بخش دیگری از اظهاراتش ب��ه اعتبارات یارانه نهادهها و عوامل
تولید اشاره کرد و گفت :این اعتبارات برای کودشیمیایی ،بذر ،واکسن،
نهال و سموم عمومی در نظر گرفته شده است که از  ۴۵۰میلیارد تومان
اعتبار سال جاری با  ۲۰درصد افزایش به  ۵۴۰میلیارد تومان در الیحه
بودجه سال آینده رسیده است.
اعتبار  ۱۲۵میلیارد تومانی خرید تضمینی چای

معاون وزیر جهاد کش��اورزی همچنی��ن درباره اعتب��ارات مربوط به
س��اماندهی تولید و خرید تضمین��ی چای گفت :امس��ال بودجه این
بخش  ۱۰۰میلیارد تومان بود که با رشد  ۲۵درصدی برای سال آینده
۱۲۵میلیارد تومان در الیحه بودجه پیشبینی شده است.
بخش��نده با اش��اره به اعتبارات ردی��ف مربوط به ضرر و زی��ان و یارانه
س��ود خریدهای تضمینی گفت :بودجه این بخش در سال جاری نیز
۱۰۰میلیارد تومان بود که با رشد صددرصدی به  ۲۰۰میلیارد تومان در
بودجه سال آینده افزایش یافته است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی اعتبارات خرید تضمینی گندم به عنوان
یارانه آرد در س��ال جاری را  ۸ه��زار و  ۲۰۰میلیارد تومان عنوان کرد و
گفت :از این می��زان  ۶هزار میلیارد تومان به وزارت جهاد کش��اورزی
تخصیص داده ش��ده است که  ۳هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان مستقیما از
خزانه کل کشور ۲ ،هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت و
 ۷۰۰میلیارد تومان نیز از محل اوراق خزانه اسالمی تخصیص یافته است.

در نامه آخوندی به استانداران مطرح شد

عوارض شهرداری هزینه زیادی بر
دوش مردم میگذارد
جامعه فردا :وزیر راه و شهرسازی در نامهای به استانداران
اعالم کرد :چنانچه مقرر باش��د هزینه خدم��ات از طریق
عوارض از مردم اخذ ش��ود ،سرانه نسبتا سنگینی بر هزینه
خانوار تحمیل خواهد شد.
بهگزارش «مهر» ،به نقل از وزارت راه و شهرسازی ،عباس
آخوندی با اش��اره به اینکه در حال حاضر بر اساسگزارش
شهرداری تهران تعداد واحدهای مسکونی که برای دریافت
عوارض نوسازی شناسایی شدهاند  ۳.۴میلیون واحد است،
یادآور شد :با احتساب بعد خانوار بر اساس آمار  ۹۵که ۳.۳
نفر اس��ت حداقل ظرفیت جمعیتپذیری ش��هر تهران را
 ۱۱.۲۲میلیون نفر نشان میدهد.
وی افزود :چنانچه بر اساس طرح جامع مصوب تهران عمل
میشد ظرفیت جمعیتپذیری تهران به  ۱۰.۸میلیون نفر و
چنانچه بر اساس طرح تفصیلی اقدام میشد این ظرفیت به
 ۱۲میلیون نفر میرسید و اگر قرار باشد شهرداری همچنان
به عرضه تراکم ادامه دهد میزان ظرفیت بستگی به میزان
تخلف آن دارد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی که ای��ن مطال��ب را در نامهای به
استانداران سراسر کش��ور یادآوری کرد ،ادامه داد :این در
حالی اس��ت که جمعیت تهران  ۸.۷میلیون نفر بر اساس
آخرین سرش��ماری اس��ت و تحول جمعیتی چندانی در
سالهای پیشرو پیشبینی نمیشود.
انگیزه سوداگرانه برای گسترش شهرها

آخوندی ابراز داشت :طرحهای تجدیدنظر طرحهای جامع
اکثر شهرها در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران حاکی
از آن اس��ت که اکثر آنها به جمعیت پیشبینیشده در افق
طرحها نرسیدهاند .تراکم نفر در هکتار اکثریت غالب شهرهای
ایران کمتر از  ۶۵نفر است .این به مفهوم این است که ظرفیت
موجودشان پاسخگوی رشد جمعیتی آتی آنها است یا آنکه
با تغییر مختصری امکان پاسخگویی فراهم میآید.
وی توضیح داد :بنابراین ،تقاضا برای گسترش محدودهها
در اکثر شهرها تقاضای سوداگرانه روی زمین است .مفهوم
دیگر این وضعیت بهرهوری پایین شهرها و گران تمام شدن
نرخ خدمات شهری برای مدیریت شهری است.
اخذ عوارض شهری ،بار سنگین بر دوش خانوار

وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت :در این وضعیت ،چنانچه
مقرر باشد هزینه خدمات از طریق عوارض از مردم اخذ شود،
با توجه به س��طح درآمد سرانه بار نسبتا سنگینی بر هزینه
خانوار تحمیل خواهد ش��د و اگر قرار باش��د از محل منابع
دولت پرداخت شود که دولت برای هزینههای مستقیم خود
دارای کسری جدی است .با این وجود بخش قابل توجهی
از درآمدهای شهرداریها از طریق کمکهای دولت است.
وی اف��زود :بنابراین ،در عمل وضع همین خواهد ش��د که
شهرداریها با کس��ری منابع روبهرو هستند و الجرم این
بر کیفیت خدماتشان اثر میگذارد .این موضوع حتی در
مورد تهران نیز مصداق دارد.
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