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لرستان

پایانهای که به پایان نمیرسد

درحالیکه سالها از آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی پروژه احداث پایانه
مسافربری شهر مرند میگذرد ،این موضوع به رویایی فراموش شده برای
مردماینشهرتبدیلشدهاست.بهگزارشمهر،سالهاستکهمردممرند
وعدههاییمبنیبرایجادپایانهمسافربریجدیدومناسببرایاینشهررا
از مسئوالن میشنوند ،اماهمچنان چشمانتظار احداث ترمینالیهستند
که در شأن شهری تاریخی با هفت هزار سال قدمت باشد.
شهردار مرند در ارتباط با وضعیت ترمینال مرند و احداث پایانه مسافربری
جدید به خبرنگار مهر میگوید :ساماندهی وضعیت پایانه مسافربری

آذربایجان شرقی

ش��هر مرند یکی از اولویتهای برنامههای چهار س��ال آینده مجموعه
شهرداری است.حس��ین کاوه ادامه میدهد :متاس��فانه اداره مسکن و
شهرسازیامالکیراباهدفاحداثپایانهمسافربریدرسالهایگذشته
به شهرداری معرفیکردهبود،اما سازمانپایانههای مسافربریآذربایجان
شرقی به دالیل فنی و کارشناسی ،ساخت پایانه را در این زمینها رد کرد.
شهردار مرند با اش��اره به برنامههای این مجموعه درخصوص به نتیجه
رساندن پروژه پایانه مسافربری شهر خاطرنشان میکند :در طرح جامع
شهری به مشاور گفته ش��ده زمینی را با کاربری پایانه مسافربری برای
احداث در نظر بگیرد تا در چهار س��ال آینده بتوانیم این کار را به نتیجه
برسانیم.یکی از شهروندان مرندی نیز احداث ترمینال مسافربری جدید و

با امکانات خوب را در شهر یک رویا عنوان کرده و به خبرنگار مهر میگوید:
کار به جایی رسیده است که مردم شهر با وجود تمام وعدههای داده شده
برای احداث یک پایانه مسافربری جدید و مدرن ،به ساخت یک ترمینال
مسافربریمعمولیواستانداردنیزقانعهستند،امااینخواستهنیزمحقق
نمیشود.وی به وضعیت بس��یار بد سرویسهای بهداشتی پایانه اشاره
میکند و میافزاید :درحالیکه اکنون در رس��انههای استان صحبت از
رویداد بسیار مهم تبریز  ۲۰۱۸است ،اما در مرند حتی چارهای برای بوی
بسیار بد و کثیفی بیش از حد سرویسهای بهداشتی این ترمینال صورت
نگرفته است ،موضوعی که تهدیدی برای سالمت استفادهکنندگان است
و انتظار میرود برای رفاه حال استفادهکنندگان اصالح شود.
مجاز نبودن مالکان آن به تخریب ،تغییر کاربری،
افزایش تراک��م و دیگر محدودیته��ای قانونی
دانست.

گـــــــزارش

سهم لرستان در صادرات
صنایعدستی صفر است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه
منابع استانداری لرستان گفت :سهم استان
در صادرات صنایعدستی صفر است.
بهگزارش ایس��نا ،گ��ودرز امیری ب��ا بیان
اینک��ه م��ردم و س��رمایهگذاران میتوانند
نقش موثری در این زمینه داش��ته باش��ند
و مسئولین تس��هیلکننده مسیر هستند،
ادامه داد :سابقه تاریخی تولید مفرغ لرستان
به دهها هزار س��ال قبل برگش��ته و مفرغها
هماکنون در موزهه��ای مهم دنیا نگهداری
میشوند ،اما صادرات صنایعدستی استان
صفر است که جای تاسف دارد.
وی یادآور شد :برای توسعه گردشگری حتما
نباید هتل و زیرس��اختهای زیادی وجود
داش��ته باش��د و میتوان با احیای غذاهای
قدیمی و رونق صنایع دس��تی آن را تحقق
بخشید و این وظیفه به عهده مردم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه
منابع استانداری لرس��تان بیان کرد :دولت
درراس��تای ترویج گردشگری برای احداث
خانه گردشگری تسهیالت در نظر گرفته که
کار ارزشمندی است.
وی موضوع بازسازی آثار تاریخی را یکی از
موارد مهم دانست و گفت :در این راستا نیاز
به اعتبار است که از مسئوالن سازمان میراث
فرهنگی تقاضا میکنیم بودجههای الزم را
تأمین کنند.
امیری از تس��هیل شرایط س��رمایهگذاری
در بحث گردش��گری اس��تان خب��ر داد و
گف��ت :در همی��ن راس��تا ش��هرداریها و
دهیاریها آمادگ��ی الزم را برای حمایت از
س��رمایهگذاران دارند و در کوتاهترین زمان
ممکن مجوزهای الزم صادر خواهد شد.
زجنان

بدهی ۷۰۰میلیارد تومانی
دولت به پیمانکاران

عکس :میالد میرزا علی
جامعه فردا

کمیسیون ماده  100در ازای جریمه ،از تخلفات چشمپوشی میکند

تراکمفروشی چهره شهرها را نازیبا کرده است

تراکمفروشی
هر ساله در
حال افزایش
است و تنها
در استان
مازندران سال
گذشته بیشتر
از یکسوم
فضاهای
ساختمانی
ساخته شده بر
مبنای تخلف
بوده است

مازندران

تراکمفروش�ی به فروش فضای ساخته ش�ده در خارج از چارچوبهای قانونی گفته میشود .این
فضاها بهطورمعمول در دو محور افقی و عمودی ساخته میشود و متخلفان با بردن پرونده تخلف
خود به کمیسیون ماده  100شهرداریها بابت آن جریمه پراخت میکنند.
تراکمفروش�ی در ایران از دهه  60و زمانی آغاز شد که دولت تامین مالی شهرداریها را از بودجه
ساالنه خود حذف کرد و بهعلت عدم جایگزینی منابع ،کانال تامین مالی از طریق تراکمفروشی و
تغییرکاربری مصوب و قانونی شد.تراکمفروشی درواقع نوعی تخلف قانونی است که شهرداریها
از آن برای درآمدزایی استفاده میکنند ،تخلفی که در سالهای اخیر عالوه بر ایجاد فضای مازاد به
حذف بعضی استانداردهای ساختمانسازی مانند تامین فضای پارکینگ هم تسری یافته است.

اگرچه بیشترین زیان ناشی از تراکمفروشی متوجه ش�هروندان بهویژه ساکنان شهرهای بزرگ
میش�ود؛ بیش�ترین تقابل در ای�ن زمینه در س�الهای اخیر می�ان مجموعه مجری�ان و ناظران
ساختوسازها با شهرداریها ایجاد شده است.
موضوع تراکمفروش�ی بهعنوان مهمترین معضل عرصه ساختوس�از در کشور و تجاوز بهحقوق
شهروندان همهساله به مناسبت روز معماری و شهرسازی بیشتر از هر زمان دیگری توجه موافقان
و مخالفان را به خود جلب میکند ،مانند نشس�تی که یکش�نبه ش�ب هفته گذشته در دانشگاه
مازندران در بابلس�ر برگزار شد .گزارش زینب حبیبپور گودرزی ،خبرنگار ایرنا را از این نشست
بخوانید.

تخریب ساختوسازهای غیرقانونی اتخاذ شود،
قابلیت اجرایی ندارد.
وی توضی��ح داد :رای تصمیم ب��ه تخریب در این
کمیس��یون در صورت اعت��راض متخلف به یک
جلسه تجدیدنظر ارس��ال میشود که اگر در این
توساز داده
جلسه هم دوباره رای به تخریب ساخ 
ش��ود ،باز هم قابلیت اجرایی پیدا نمیکند و فرد
متخلف میتواند به دیوان شکایت کند و این نظر
نهایی دیوان است که قابلیت اجرایی مییابد.

حاضر در این نشست هم گفت :متاسفانه االن در
شهرهای ما هر کسی هر مدلی و هر مقدار طبقهای
که دوست داشته باشد ساختوساز میکند و این
وضعی��ت علت اصلی ناهمگونی چهره ش��هرها و
نازیبا شدن روزافزون آن است.
احم��د طاه��ری با بی��ان اینک��ه چندین س��فر
ب��ه کش��ورهای اروپایی داش��ته اس��ت ،افزود:
ساختمانها در کشورهای اروپایی در یک اندازه
ساخته میشوند و نمای زیبایی به شهر میدهند
و حتی ش��هروندان در بعضی کشورهای اروپایی
اجازه ندارند نمای س��اختمان خ��ود را خارج از
الگوی موجود بسازند و یا بعدها تغییر دهند.
وی به وجود س��اختمانهایی با چند صد س��ال
س��ابقه در ش��هرهای مختلف اروپایی اشاره کرد
و یکی از دالی��ل ماندگاری این س��اختمانها را

«ب��رای رف��ع مش��کل تراکمفروش��ی ،قانون نه
سختگیرانه بلکه باید بازدارنده باشد ،درحالیکه
هماکن��ون یک قان��ون بازدارنده ق��وی که مانع
تراکمفروشی در شهرها شود ،وجود ندارد».
این عبارات ،فحوای سخن بسیاری از کارشناسانی
بود که یکش��نبه ش��ب گذش��ته به مناسبت روز
معماری و شهرس��ازی در دانشگاه مازندران گرد
هم آمدند.
مع��اون عمران��ی اس��تاندار مازن��دران در ای��ن
نشس��ت گفت :قانون کمیس��یون ماده  100که
درحالحاض��ر ب��ر تخلفات ساختوس��از اعمال
میشود 60 ،سال پیش وضع شد.
عل��ی نبیان اف��زود :اگرچ��ه در این کمیس��یون
نمایندگانی از وزارت کشور ،شورای اسالمی شهر
و نیز دادگستری وجود دارند ،اگر تصمیمی برای

ایران باستان ،الگوی اروپا
در ساختمانسازی

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
نیز در این نشس��ت گف��ت :ایرانیان باس��تان در
شهرس��ازی بهگونهای عمل میکردند که امروزه

ش��هره جهانی است و بس��یاری از گردشگران از
کش��ورهای مختلف اروپایی مسافرت میکنند تا
از مدل شهرسازی ایرانیان دیدن کنند.
موس��ی حاجی افزود :شهروندان ما بههیچعنوان
نمیتوانستند خارج از حدودی که حکومت برای
ساختمانس��ازی تعیین کرده بود ،عمل

آنان در
کنن��د و بههمین دلیل تنها مج��از بودند در یک
اندازه اقدام به س��اخت کنند ،قانونی که امروز در
کشورهای اروپایی اعمال میشود.
وی بیان کرد :ما باید با توجه به اینکه ظرفیتهای
خوب��ی در این بخش داش��تیم ،به همان س��مت
حرکت میکردیم و براس��اس مدل شهرس��ازی
که حکومت تعیین میکند و در قالب و چارچوب
مشخص ادامه مسیر میدادیم.
یک��ی از متخصص��ان و درعینحال ش��هروندان

مسئولین موضوع را به عدم تامین اعتبار نسبت میدهند

هفت ماه انتظار کشاورزان برای دریافت حقوق بازنشستگی

یک کشاورز:
مگر حقوق
بازنشستگان
پیش از موعد
که  10روز از
حقوق ماهانه
آنان محاسبه
میشود،
چقدر است
که اینچنین
ما کشاورزان
 70ساله را آزار
میدهند؟

درحالیکه بیس��توپنجم اردیبهشت س��الجاری (هفت ماه
پیش) در مراسمی در روستای کاسگر محله از توابع شهرستان
بابلس��ر با حضور وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی به شماری از
بازنشستگان پیش از موعد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روس��تاییان و عشایر احکام بازنشستگی و تندیس این صندوق
اهدا ش��د ،اما همچنان کش��اورزان منتظر دریافت حقوق خود
هستند.
بهگزارش ایرنا ،صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و
عشایر یکی از صندوقهای چهارگانه صندوق تامین اجتماعی
است و این صندوق حاصل آخرین مصوبات دولت اصالحات در
سال  84بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فعالیتهای
این صندوق برای رس��یدگی به وضعیت روس��تاییان س��رعت
بیشتری گرفت.
براساس قانون تمامی کسانی که  10سال سابقه پرداخت بیمه
و  70س��ال و باالتر باشند ،بازنشس��ته و از حقوق و مزایای این
صندوق برخودار میشوند.
شماری از شالیکاران استان مازندران که مشمول بازنشستگی
پیش از موعد صن��دوق بیمه اجتماعی ش��دند در گفتوگو با
خبرنگار ایرنا از تامین نشدن اعتبار برای پرداخت حقوق گالیه
کردند و گفتند :داشتن  70سال سن یعنی یک پای ما لب گور
است ،اما اینکه این چنین پس از  70سال عمر با ما بازی کنند،
جای تاسف دارد.
این بازنشستهها بیان کردند :مبلغ حقوق  10روز بازنشستگی
پیش از موعد بس��یار ناچیز اس��ت ،اما متاس��فانه مس��ئوالن،
خوشحالی کشاورزان را با پرداخت نکردن همین حقوق ناچیز
نیز از بین بردند.
سیدحس��ین هاش��می یکی از بازنشس��تگان پیش از موعد از
شهرستان بابل با بیان اینکه خرداد ماه سالجاری من به اتفاق
دیگر اهالی تمامی مدارک و اسناد مربوطه را از طریق کارگزاری
تحوی��ل دادهایم ،گف��ت :این هفتمین ماهی اس��ت که منتظر
دریافت حقوق خود هستیم.

وی افزود :با پیگیریهای متعدد ،دس��تاندرکاران اس��تان از
صدور احکام خب��ر میدهند ،اما پرداخت نش��دن حقوق را به
تامین نشدن اعتبار از سوی دولت نسبت میدهند.
وی تصریح کرد :مگر حقوق بازنشس��تگان پی��ش از موعد که
 10روز از حقوق ماهانه آنان محاس��به میشود ،چقدر است که
اینچنین ما کشاورزان  70ساله را آزار میدهند؟
یکی دیگر از بازنشس��تگان پیش از موعد با بی��ان اینکه دکتر
ربیعی وزیر رف��اه در روز اهدای تندیس و حکم بازنشس��تگان
پیش از موعد در بابلس��ر حرفهای قش��نگی زدن��د ،اما امروز
پس از هفت ماه بازنشس��تگان بیش از  70سال منتظر حقوق
خود هستند.
شیداهلل بابایی با اش��اره به قول وزیر رفاه مبنی بر کاهش سال
بازنشس��تگی روستاییان به  10س��ال ،گفت :امروز کشاورزان
منتظر کمترین حق و حقوق خود هستند ،درحالیکه آخرهای
عمرشان است.
تامین اعتبار نشده است

مدیرکل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی صندوق بیمه
اجتماعی ،کشاورزان ،روستاییان و عشایر کشور در این خصوص،
ضمن تایید تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد
این صندوق گفت :همه مراحل اداری احکام بازنشستگان انجام
شده و آماده پرداخت است ،اما اعتبار آن تامین نشده است.
عباس باقری ب��دون اعالم آمار بازنشس��تگان پی��ش از موعد
کش��ور ،افزود :مدیرعامل صندوق به همراه وزیر رفاه بهصورت
جدی پیگیر این موضوع هس��تند و به مح��ض تامین اعتبار در
هر س��اعت از ش��بانهروز ،حقوق آنان ب��دون معطلی پرداخت
میشود.
وی به فعالیت  13ساله این صندوق پس از انقالب اسالمی اشاره
کرد و گفت :این صندوق با حمایت دولت که دوسوم حق بیمه
را پرداخ��ت میکند ،از نظامهای عادالن��ه اجتماعیجمهوری
اسالمی ایران است.

عکس :ایرنا

استاندار زنجان گفت :دستگاههای اجرایی
اس��تان زنج��ان  ۷۰۰میلی��ارد توم��ان به
پیمانکاران مختلف بدهی دارند.
بهگزارش استانداری زنجان؛ اسداهلل درویش
امیری ادامه داد :این میزان مطالبات بخش
خصوصی از بخش دولتی ،نش��ان از فعالیت
و س��رمایهگذاری در بخشه��ای مختلف
اقتص��ادی اس��تان دارد و البت��ه اعتم��اد و
صداق��ت پیمان��کاران ب��ه دولت را نش��ان
میدهد.
وی ب��ر ضرورت هم��کاری مدی��ران و بدنه
دس��تگاههای اجرای��ی اس��تان ب��ا بخش
خصوصی و پیمان��کاران پروژههای عمرانی
استان تأکید کرد و یادآور شد :دستگاههای
اجرای��ی اس��تان بای��د صادقانه ب��ا بخش
خصوصی همکاری کنند.
وی ب��ا بیان اینکه  ۴۸میلی��ارد تومان در ۳
س��ال اخیر برای حوزه راه شهرستان طارم
هزینه ش��ده اس��ت ،افزود :در این مدت با
هم��کاری بخ��ش خصوص��ی مجموعاً ۴۲
کیلومتر راه اصلی و  ۷۵کیلومتر راه روستایی
در شهرستان طارم ،ایجاد شده است.
اس��تاندار زنجان به اقدامات صورت گرفته
در حوزه راه شهرس��تان طارم اش��اره کرد و
گفت :در چند س��ال گذش��ته و با همکاری
همه مسئولین ،اقدامات بزرگی در حوزه راه
شهرس��تان طارم صورت گرفته و هماکنون
نیز ای��ن اقدامات در منطق��ه در حال انجام
اس��ت.امیری گفت :خوش��بختانه فرهنگ
حمایت از بخش خصوصی در استان زنجان
فراگیر شده و سرمایهگذاران با عالقمندی
و با احس��اس امنیت در اس��تان ورود پیدا
میکنند.
وی افزود :امروز اس��تان زنج��ان در بخش
جذب س��رمایهگذاری داخل��ی و خارجی
و ایجاد اش��تغال بس��یار خوب درخش��یده
و طرحه��ای اقتصادی خوبی در اس��تان به
بهرهبرداری رسیده است.

اصالح نظام درآمدی شهرداریها

معاون وزیر راه و شهرس��ازی نیز در این نشست
گفت :برای پایان دادن به مش��کل تراکمفروشی،
باید نظام درآمدی ش��هرداریها اصالح ش��ود و
فروش تراکم نباید به منبع درآمدی تبدیل شود.
حبی��باهلل طاهرخان��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه
تراکمفروش��ی بهرغ��م درآمدزای��ی ،ب��رای
شهرداریها زیانهای بس��یاری در پی میآورد،
توضی��ح داد :ام��روزه متاس��فانه ش��هرداریها
پارکینگ برخی س��اختمانها را حذف میکنند
تا وجه��ی دریافت کنن��د ،اما بع��د از مدتی باید
چندین برابر هزینه کنند و در سطح شهر پارکینگ
عمومی بسازند.
وی تراکمفروشی را در درازمدت به زیان جامعه و
مخل زیست شهروندان دانست و گفت :هماکنون
ش��هرها همچنان در حال بزرگ ش��دن هستند
و بههی��چ عنوان برای پی��ادهرو و خط مخصوص
دوچرخهس��واری فکری نشده اس��ت که یکی از
نتایج این امر ،آلودگی بیشتر هوا و ترافیک شدید
خواهد بود.
طاهرخانی به تجربه کش��ورهای توس��عهیافته و
اروپایی درزمینه گس��ترش ش��هرها و آلودگی و
ترافیک اش��اره کرد و افزود :اگرچه این کشورها
امروز مشکالتش��ان را بهگونهای ح��ل کردهاند،
ولی ما نباید راهی را که آنان رفتند و نتیجهاش را
دیدهاند دوباره برویم تا سرمان به سنگ بخورد.
مع��اون وزی��ر راهو شهرس��ازی بس��یج اف��کار
عموم��ی و فش��ار ب��ر مدی��ران ش��هری را برای
اصالح برنامهریزیهای ش��هری و نجات شهرها
از آش��فتگی ض��روری دانس��ت و گف��ت :امروز
ش��هرداریها بر این تصورند که با ایجاد روگذر،
زیرگذر و احداث پل میتوانند به شهر و شهروند
خدمت کنند ،درصورتیکه این اقدامات عمرانی
خدمت نیس��ت ،بلکه مردم را تش��ویق میکند تا
ماش��ینهای ش��خصی خود را بیرون بیاورند و از
آن استفاده کنند.
اگرچه زخم کهنه تراکمفروش��ی در ش��هرهای
کشور دستکم سالی یک بار با حضور متخصصان
بررسی میشود تا ش��اید بهبود بیابد ،ولی تجربه
نشان داده است بدون علتیابی و رفع علت ،مقابله
با معلول نهتنها مشکلی را حل نکرده ،بلکه راهحل
آن را پیچیدهتر کرده است.
براس��اس این گزارش ،تراکمفروشی هر ساله در
حال افزایش است و تنها در استان مازندران سال
گذشته بیشتر از یکس��وم فضاهای ساختمانی
ساخته شده بر مبنای تخلف بوده است.
آمار س��ازمان نظام مهندس��ی مازندران نش��ان
میدهد پارسال در این استان در حوزه شهری پنج
میلیون و  700هزار مترمربع س��اختمان ساخته
ش��ده که از این میزان برای س��ه میلیون و 700
هزار متر مربع پروانه صادر شده و قانونی بوده و 2
میلیون مترمربع دیگر غیرقانونی بوده که باید در
کمیس��یون ماده  100شهرداریها حل و فصل و
رأی این نهادهای عمومی تبدیل به درآمد بشود.
همچنین در س��ال گذش��ته  5هزار و  600فقره
پروانه ساختمانی در اس��تان مازندران صادر شد
که  5هزار و  300فقره مع��ادل  90درصد آنها به
نوعی دارای تخلف ساختمانی بوده است.

باق��ری با بیان اینکه صندوق ب��رای پرداخت حق عضویت تا 8
س��طح را در نظر گرفته اس��ت ،گف��ت :درحالحاضر حداقل و
حداکثر حق بیمه ساالنه بیمه شده به ترتیب  350و 800هزار
تومان است که امس��ال بازنشستگان ،دوس��وم آن را بهعنوان
مستمری دریافت میکنند.
وی با اشاره به ناچیز بودن این رقم برای بیمهشدگان استانهای
شمالی که ارزش زمین و محصوالت کشاورزی آنان نظیر برنج
باالس��ت ،ادامه داد :به هر حال این قانون کشوری است و ما نیز
براساس قوانین مستمری آنان را پرداخت میکنیم.

براس��اس اعالم مدی��ر صندوق بیم��ه اجتماعی کش��اورزان،
روستاییان و عشایر مازندران ،درحالحاضر حدود  72هزار نفر
از  461هزار نفری جامعه هدف این صندوق تحتپوشش بیمه
اجتماعی قرار دارند.
مازندران س��ه میلی��ون و 250هزار نفر جمعی��ت دارد که یک
میلیون و  450هزار نفر آنان در روستاها زندگی میکنند.
براساس قوانین کشاورزان و روستانشینانی که باالتر از  18سال
داشته باش��ند ،میتوانند تحتپوشش صندوق بیمه اجتماعی
قرار بگیرند.

