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حوادث

بازدید رایگان سالمندان
از برج میالد در روز شنبه

روابط عمومی برج میالد اعالم کرد :همزمان با روز
جهانی سالمند ،بازدید رایگان این گروه از شهروندان
از بخش سکوی دید باز این مجموعه گردشگری و
فرهنگی رایگان است .شهروندان سالمند باالی ۶۵
سال میتوانند در روز شنبه ( ۹مهرماه) از ساعت ۹
ت��ا  ۱۵بهص��ورت رایگان از برج میالد بازدید کنند.
این تصمیم در راس��تای تکریم ش��هروندان سالمند
از س��وی مدیریت برج میالد گرفته ش��د .به گزارش
روابط عمومی برج میالد ،شورای جهانی سالمندی
از س��ال  ۱۹۸۲در س��ازمان ملل شروع به کار کرد و
هش��ت س��ال بعد با تصمیم این شورا روز اول اکتبر
هر س��ال را روز جهانی س��المندان نامیده ش��د .به
همی��ن دلیل در تقویم کش��ور م��ا نیز از روز جهانی
سالمند به مدت یک هفته « هفته ملی سالمندان»
نامیده شده است.

خرد کردن و توزیع امکانات راهکار
کیفی سازی مدارس سمپاد نیست

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در
جمع مدیران آموزشوپرورش استان گلستان گفت:
مدارس سمپاد ظرفیت الزم برای پیاده کردن تعلیم و
تربیت تمام ساحتی را دارا هستند .الهام یاوری در این
نشستضمنتأکیدبرضرورتپیوستهایفرهنگی
گفت:برنامههایگستردهایدرخصوصفعالیتهای
فرهنگی و تربیتی در مدارس سمپاد در حال برگزاری
اس��ت و دانش آموزان این حوزه بیش��ترین مقامها را
در حوزههای فرهنگی و تربیتی به دست آوردهاند که
این تعداد  ۶برابر سایر مدارس است .وی بر ضرورت
کیفیس��ازیمدارسس��مپادتاکیدکردوافزود:خرد
کردن و توزیع امکانات چاره کار نیست و باید منابع و
امکانات بهصورت متمرکز تجمیع شود.

اختصاص  ۲هزار

خــبرویـژه

وزیر آموزش و پرورش گفت ۲ :هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات کارگاهی هنرستانهای سراسر کشور اختصاص یافته است .یوسف نوری گفت :مهمترین بستر تحقق شعار
س��ال و توس��عه کمی و کیفی مراکز دانش بنیان تعلیم و تربیت اس��ت ،زیرا این نهاد میتواند با تربیت دانش آموزانی خالق؛ ایده پرداز و متفکر گام مهمی در راس��تای کارآفرینی و به دنبال آن
کمک به تولید بردارد .وی در ادامه با تشکر از تالشهای خیرین مدرسه ساز در راستای تحقق نهضت ارتقای شاخصهای فضای آموزشی در کشور؛ خاطرنشان کرد :علم؛ اجتهاد؛ عمل و
تولید ارکان تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی هستند که باید از بستر مدرسه و فضای آموزشی مناسب دنبال شوند و خیرین نقش مهمی در تحقق این امر در کشور ایفا میکنند.

جامعه

میلیارد تومان برای

تجهیزهنرستانهای
کشور

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

سفر پسرم ربطی به فیلترشکن نداشت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از
رسانهها جهت انتشار اخباری درباره فرزندش
گالیه کرد .انسیه خزعلی در حاشیه جلسه روز
گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :از رسانهها گله مندم که خبر دروغ درباره
فرزندم منتشر کردند .پسرم به هیچ وجه قصد
مهاجرت ندارد و به کش��ور باز میگردد .سفر
وی هم مرتبط با فیلتر شکن و وی پی ان نبوده
است .وی خاطرنشان کرد :فروش فیلترشکن
ربطی به پسر من ندارد .من از انتشار این اخبار
گله مندم .وقتی رس��انه های آن طرف آب و
معاندین خبر دروغ منتشر می کنند ،چرا رسانه
های داخلی که به ما دسترسی دارند آن اخبار را
منتشر کردند؟ حتی جوابیه ما را منتشر نکردند.
ای��ن ها جای تاس��ف دارد .خزعلی ادامه داد:
برنامه های عفاف و حجاب عمدتا در شورای
عالی انقالب فرهنگی مصوب می ش��ود که
هنوز این برنامه های جدید تکمیل نشده است
ک��ه برخی موارد اجرایی پیش آمد .امیدواریم
که با طرح های جدید شرایط بهتری از لحاظ

اجرا ،و نوع کسانی که بحث آموزشی را دنبال
می کنند فراهم شود .همچنین دستگاه های
مخاطب و مس��ئول وظیف��ه خود را به خوبی
انج��ام دهن��د و اینگونه نباش��د که فقط یک
دس��تگاه وارد مس��ئولیت شود که گاهی حتی

مسئولیتش نیست.

پیگی�ر وضعی�ت زن�ان بازداش�ت ش�ده

هستم

همچنین معاون امور زنان و خانواده ریاس��ت
جمهوری با اش��اره به ش��رایط مناس��ب زنان

بازداشتی در ناآرامی های اخیر ،گفت :تالش
می کنیم کس��انی که احساس��اتی شده یا کم
تقصیر هس��تند ،س��ریعتر آزاد ش��وند .انسیه
خزعلی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا پیگیر
وضعیت زنان بازداشتی در ناآرامی های اخیر
ش��ده اید ،اظهار کرد :من به زندان رفتم و از
وضعی��ت نگهداری خانم ه��ا بازدید کردم .با
اکث��ر آنه��ا صحبت کرده ام و ش��رایط آنها را
دیدم .تالش کردیم شرایط آزادی افرادی که
احساس��اتی ش��ده اند یا شرایط ویژه ای برای
آنها پیش آمده اس��ت یا فرزند دارند را فراهم
کنیم .امیدواریم کسانی که بی گناه هستند یا
یک کم تقصیر هستند و ناخواسته به میدانی
کشیده شده اند ،سریعتر آزاد شوند .وی درباره
تعداد زنان بازداشتی گفت :اطالع دقیق ندارم
وقتی چند روز پیش که برای بازدید رفتم ،حدود
هفتادنفربودند.شرایطنگهداریآنهاخوببود
یعنی فضایی که به آنها اختصاص داده بودند
و هم س��النی ورزش��ی که برای تحرک و پیاده
روی آنها وجود داشت ،مناسب بود.

ایمنی ۸۰درصد مدارس پایتخت در وضعیت زرد و قرمز

مع��اون بازیابی ،توانمندس��ازی و مش��ارکت جامعه پذیر س��ازمان
پیش��گیری و مدیریت بحران ش��هر تهران اعالم کرد که حدود ۸۰
درصد مدارس این ش��هر در وضعیت زرد و قرمز ایمنی قرار دارند.
شاهین مظفری با اشاره به اجرای طرح «مدرسه آماده» در سطح شهر
تهران اظهارکرد :کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران از  ۳۸۰۰مدرسه دولتی در سطح شهر تهران بازدیدهای
ایمنی الزم را انجام داده و وضعیت آنها را با س��ه رنگ س��بز ،زرد

و قرم��ز درجهبن��دی کردهان��د .وی با بیان اینکه در اجرای این طرح
رس��یدگیهای الزم به تمام مدارس دولتی ش��هر تهران انجام شده
است ،درباره آخرین وضعیت ایمنی مدارس تهران برابر ارزیابیهای
انجام شده اظهارکرد :حدود ۳۰درصد مدارس شهر تهران وضعیتی
با رنگ قرمز دارند ،حدود  ۵۰درصد مدارس در وضعیت زرد بوده و
تنها  ۲۰درصد مدارس دارای وضعیت سبز هستند .معاون بازیابی،
توانمندسازی و مشارکت جامعه پذیر سازمان پیشگیری و مدیریت

بحران ش��هر تهران گفت :در روزهای پایانی س��ال گذشته در جلس ه
س��تاد بحران ش��هر تهران که به ریاس��ت شهردار تهران برگزار شد،
مصوب ش��د که اداره نوس��ازی آموزش و پروش تهران مش��کالت و
خالهای موجود را رفع کرده و نس��بت به ایمنس��ازی مدارس اقدام
کند که این موضوع به آنها ابالغ ش��ده اس��ت .ما هم در س��ازمان
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران پیگیر این موضوع هستیم
تا اقدامات الزم صورت گیرد.

تحمیل هزینه ساالنه  ۶۰هزار میلیارد
تومانی «دخانیات» به «سالمت»

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت
بهداش��ت ،با اش��اره به هزینه ساالنه بیش از ۶۰هزار
میلی��ارد تومان��ی درم��ان عوارض ناش��ی از مصرف
دخانیات ،گفت :تا زمانی که نرخ مالیات بر محصوالت
دخانیبهنرخ ۷۵درصدقیمتخردهفروش��ینرس��د،
نمیتوانیمبگوییماینسیاستمنجربهکاهشتقاضا
میشود.مهندسبهزادولیزادهباتاکیدبرنقشمالیات
بر دخانیات در کاهش مصرف مواد دخانی ،گفت :سال
گذشته مالیات به غیر از  ۵واحد درصد در مالیات ارزش
افزوده ،افزایش نیافت؛ ولی چون پایه محاسبه مالیات
ب��رارزشاف��زوده ،قیمتدربکارخانهاس��ت،عمال
این قانون هیچ تاثیری برای کاهش مصرف دخانیات
ندارد و قانونی است که تنها به جنبه درآمدی آن نگاه
ش��ده اس��ت و جنبه کاهش مصرف ندارد .وی در این
ب��اره اف��زود :تا زمانی که نرخ مالیات به نرخ ۷۵درصد
قیمت خرده فروشی نرسد ،ما نمیتوانیم بگوییم این
سیاست منجر به کاهش تقاضا میشود .قانون فعلی
مالیات بر ارزش افزوده تنها میتواند مقدار بسیار کمی
تامین کننده درآمد دولت باشد .این درحالی است که
م��ا دهه��ا برابر میزان اندکی که دولت درآمد از مالیات
بر دخانیات دارد ،در حوزه س�لامت هزینه میکنیم.
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت
بهداش��ت ،ب��ا بیان اینکه چیزی ک��ه در قانون بودجه
 ۱۴۰۱دیده ش��ده اس��ت  ۲۳۰۰میلیارد تومان ردیف
درآمدی برای مالیات است که سازمان برنامه و بودجه
برنامه ریزی آن را برای ابالغ درآمدها به دستگاههای
ذیربط برای اقدامات پیشگیرانه ،انجام میدهد ،افزود:
نزدیک همین میزان مبلغ هم عوارضی اس��ت که به
حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشود و باید
در راستای سیاستهای شورای عالی سالمت هزینه
شود .وی در این باره ادامه داد :برای هزینهکرد درآمد
حاصلازعوارضدخانیات(بندتماده۲۶قانونارزش
افزوده) سیاس��تهای کلیدی که باید در راس��تای آن
هزینهها صورت گیرد ،تعیین شده است که یکی از این
سیاستهاکنترلدخانیاتاستکهبرنامههایتوسعه
ش��هرها و روستاهای بدون دخانیات ،توسعه خدمات
ترک دخانیات و افزایش اطالعرس��انی و آموزش در
ذیل این سیاست تعیین شده است و به وزارت کشور
ابالغ خواهد شد تا درآمد حاصل از عوارض دخانیات
به درستی هزینه شود.

زیربنایی
اخـــبار

پرداخت  ۳۶۰۰میلیارد تومان
تسهیالت نوسازی بافت فرسوده

یک مقام مس��ئول گفت :از ابتدای دولت س��یزدهم
تاکن��ون ۳ه��زارو ۶۰۲میلی��اردتومانتس��هیالت
نوسازی به  ۱۳هزار و  ۴۶۱واحد پرداخت شد« .سید
محس��ن فاضلی��ان» در خصوص ارائه تس��هیالت
نوس��ازیدرباف��تفرس��ودهتوضی��حداد:ازابتدای
اجرای طرح نوس��ازی بافت فرس��وده از سال ۱۳۹۸
تاکنون در مجموع  ۳۸هزار و  ۵۱۳واحد برای دریافت
تس��هیالتنوس��ازیبهبانکمسکنمعرفیشدکه
بان��ک تاکن��ون با  ۳۶ه��زار و  ۸۴۷واحد به میزان ۵
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن ادامه داد :از ابتدای
دولت سیزدهم تاکنون  ۱۴هزار و  ۵۵۶واحد متقاضی
دریافت تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده به بانک
مسکن معرفی شد که بانک تاکنون با  ۱۳هزار و ۴۶۱
واحد برای پرداخت تس��هیالت قرارداد منعقد کرده
است.فاضلیانمبلغقراردادمنعقدشدهازابتدایدولت
سیزدهم را  ۳هزار و  ۶۰۲میلیارد تومان برشمرد .وی
یادآور شد :از سال  ۱۳۹۸تا پایان مردادماه  ۱۴۰۰نیز
تعداد  ۲۳هزار و  ۹۵۷واحد برای دریافت تسهیالت
به بانک معرفی شدند که بانک طی این مدت با ۲۳
ه��زار و  ۳۸۶واح��د ق��رارداد منعقد کرد و یک هزار و
 ۸۹۸میلیارد تومان تس��هیالت به این تعداد از واحد
در مدت اعالم شده پرداخت شد.

بهره برداری از پروژه آزاد راه قزوین-
رشتنیازمنداعتبار۵۰۰میلیاردی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :برای بهره برداری
از هش��ت کیلومتر باقیمانده آزاد راه قزوین -رش��ت
نیازمند اعتبار  ۵۰۰میلیارد تومانی هس��تیم .خیراهلل
خادمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از دو
قطعه باقیمانده آزاد راه قزوین  -رشت در رودبار اظهار
کرد :بهره برداری کامل آزادراه قزوین  -رش��ت جز
اولویتهای دولت سیزدهم است و به جد این موضوع
را پیگیری میکنیم .وی در ادامه به معوقات پیمانکار
پروژه اشاره کرد و از پرداخت معوقات وی در روزهای
آتی خبر داد .معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
جزئیات بیشتر باقیمانده آزادراه قزوین  -رشت بیان
کرد :از  ۸کیلومتر باقیمانده این پروژه  ۵کیلومتر آن
تونل و بسیار صعب العبور بوده و همین موضوع روند
کار را کند کرده است.

انتقاد کارشناسان از وضعیت مسکن:

ورود سازندگان به بازار خرید و فروش مسکن

فروخته میش��وند .مردم میدانند پیشخرید
جل��وی ت��ورم آینده و بیارزش ش��دن پول را
میگیرد .مش��کل پیشفروش هم با رعایت
قان��ون و انعقاد قرارداد در دفترخانه قابل حل
است .فروشندگانی که به دفاتر اسناد نمیآیند
میخواهند بحث فرار مالیاتی داش��ته باشند.
این افراد عمدتا بخر و بفروشها هستند.

گروه زیربنایی :یک کارش��ناس بازار مسکن
گفت :برخالف بخش س��اخت و س��از که در
رکود به س��ر می برد ،رکود در بخش خرید و
فروش مس��کن را قبول ندارم و روند هم به
س��مت کسادی نیست؛ بخصوص چشمانداز
خوبی را برای آپارتمانهای کوچک متراژ در
جنوب و حوالی تهران میبینم .سعید آسویار
در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :معتقدم بازار
مس��کن در رک��ود قرار ن��دارد ،بلکه عرضه و
تقاضا معقول ش��ده اس��ت .یعنی س��ازندهها
س��راغ متراژهایی میروند که مورد نیاز بازار
اس��ت .رکود در آن بخش��ی اتفاق افتاده که
آپارتمانه��ای لوکس و بزرگ ،بدون مصرف
مانده است.

صاحب�ان آپارتمانه�ای لوک�س میل به

مهاجرت دارند

وی افزود :کس��انی که آپارتمان لوکس دارند
میل به مهاجرت پیدا کردهاند؛ زیرا با فروش
یک آپارتمان در تهران میتوانند سه تا چهار
آپارتمان در اس��تانبول بخرند .از قبل هم در
بخش واحدهای لوکس خرید و فروشی وجود
نداش��ت .ام��ا آپارتمانهای متراژ کوچک در
ته��ران ،ک��رج و پردی��س از رونق مناس��بی
برخوردار اس��ت .این کارشناس بازار مسکن
با بیان اینکه مردم به این باور رس��یدهاند که

برخی سازندگان مسکن ،بخر و بفروش

شدهاند

قیمتها کاهش نمییابد تاکید کرد :در حال
حاضر متقاضیان مصرفی وارد بازار میشوند؛
زیرا این تصور وجود دارد که اگر نخرند از تورم
عقب میمانند.

لیزین�گ؛ راه�کاری ب�رای رون�ق بخش

مسکن

آس��ویار گفت :اگر در س��اخت و س��از الگوی
مصرف  ۷۵متری رعایت و وامهای یک تا دو
میلیارد تومانی برای خرید پرداخت شود بازار
مسکن رونق میگیرد .خالء لیزینگ مسکن

در کش��ور ما احس��اس میش��ود که بانکها
باید در این قس��مت وارد شوند .مردم معموال
داراییه��ای خود مثل طال را میفروش��ند و
مس��کن میخرند .بنابراین بازار مس��کن نه
تنها بخش��ی پیش��ران برای ایجاد تحرک در
اقتصاد محسوب میشود بلکه بازاری مطمئن
ب��رای بانکه��ا اس��ت .وی تصریح کرد :اگر
پروژههای مناس��ب با الگوی مصرف مسکن
اجرا شوند نه تنها رکود نخواهیم داشت بلکه
تا قبل از مرحله س��فتکاری تمامی واحدها

این کارش��ناس بازار مس��کن گفت :برخالف
بازار که رونق دارد ،بخش س��اخت و س��از در
رکود به س��ر میبرد؛ زیرا س��رعت رشد قیمت
نهادههای بخش مس��کن از رش��د آپارتمان
بیش��تر اس��ت .اگر مس��کن  ۲۰درصد گران
میشود ،متراله  ۵۰درصد گران میشود .این
روند به ضرر بخش س��اخت و س��از اس��ت .به
همین دلیل خیلی از س��ازندهها از این ش��غل
دست کشیده و وارد بخش پیشخرید شدهاند.
در مرحله فونداسیون میخرند و پس از تکمیل
میفروشند .خیلی از افراد هم سراغ شغلهای
داللی رفتهاند .االن اگر نهادههای ساختمانی
را خریداری و آن را نگه داری ،سودش بیشتر از
ساختمانسازی است .آسویار درباره پیشبینی
بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت :با
همین روند تغییر خاصی نمیبینیم.

یکعضوکمیسیونعمرانمجلس:

وضعیت مسکن و حمل و نقل گویای ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی است

گ�روه زیربنای�ی :ی��ک عضو کمیس��یون عمران
مجلس شورای اسالمی گفت :در  ۱۱سال گذشته
که وزارت راه و شهرس��ازی ادغام ش��د نه حوزه
مس��کن بهبود پیدا کرده اس��ت و نه حوزه حمل و
نقل کش��ور پیشرفتی داشته است .اقبال شاکری
درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرس��ازی که
تقدیم هیات رییسه مجلس شده است ،بیان کرد:
بن��ده ب��ا تفکیک وزارت راه و شهرس��ازی موافق
هستم ،دلیل موافقت بنده نیز ربطی به دولت فعلی
و وزی��ر فعل��ی ندارد .در دولت قبلی هم ما تفکیک

وزارت راه و شهرسازی را دنبال می کردیم اما به
دالیل��ی رای نی��اورد .دلیل اصلی ما برای تفکیک
وزارت راه و شهرسازی این است که در  ۱۱سالی
که این دو وزارتخانه در هم ادغام ش��دند نه حوزه
مس��کن بهبود پیدا کرده اس��ت و نه حوزه حمل و
نقل کش��ور پیش��رفت داشته اس��ت .وی در ادامه
اظه��ار ک��رد :آمار و ارقام نیز به وضوح گویای این
وضعیت است .آن اهدافی که قرار بود با ادغام این
دو وزارتخانه حاصل شود ،محقق نشده است .برای
ادغام این دو وزارتخانه نیز یک تصمیم احساسی

متناس��ب با ش��رایط آن دوره اتخاذ شد .زمانی که
یک تصمیمی به هدف خود نرسیده یعنی شکست
خورده است .ما آمار و ارقام را از تمام متخصصین
می توانیم بپرس��یم .آیا وضع حمل و نقل نس��بت
به  ۱۱سال پیش خیلی بهتر شده است؟ آیا وضع
مسکن بهبود یافته است؟

ب�ا تفکیک وزارت راه و شهرس�ازی وضعیت

حوزه مسکن و حمل و نقل بهبود می یابد

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی،
تصریح کرد :شاید در این دولت اقداماتی در حوزه

مسکن و حمل و نقل انجام شده باشد ولی میانگین
 ۱۱سال گذشته برآورد خوبی را نشان نمی دهد .این
دلیلمحکمیبرایتفکیکوزارتراهوشهرسازی
است .از سوی دیگر زمانی که ما وظایف متعددی
ب��ر دوش ی��ک وزارتخانه مح��ول می کنیم ،این
وزارتخان��ه در اج��رای آن نمی تواند چندان موفق
عم��لکن��د.زمانیکهی��کوزیرباوظایفمتعدد
مواجه است باید مراجعات زیادی به دستگاه های
مختلف داش��ته باش��د ،این مراجعات متعدد نیز به
نوعی نیروی دافعه ایجاد خواهد کرد.

اخبار

تخریب  ۲۶۰۰واحد مسکونی شهری
و روستایی در سیل اخیر

رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور با اشاره به
تخریب بیش از  ۲هزار و  ۶۰۰واحد مسکونی شهری
و روستایی در سیل اخیر گفت :بیش از  ۶هزار واحد
مس��کونی نیز آسیب دیده است .محمد حسن نامی
روز گذش��ته در جریان س��فر به شهرستان محالت
و در بازدی��د از مناط��ق س��یل زده این شهرس��تان
اظهار کرد :در جریان س��یل اخیر کش��ور ،بخشی از
زمینهای کش��اورزی و باغات ،کانال آب و قنوات
شهرس��تان محالت دچار آسیب جدی شدند که در
این س��فر این مناطق از نزدیک بازدید میش��وند.
وی ب��ا بی��ان اینکه احیای زمینهای کش��اورزی و
قنوات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،ادامه داد:
پاک کردن زمینهای کش��اورزی از رس��وبات در
این منطقه با جدیت دنبال میش��ود ،زیرا بخش��ی از
زمینهای کشاورزی محالت به دلیل معادن آهکی
و رسوبات آهکی خسارت زیادی را متحمل شدهاند.
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور بیان کرد:
شمار زیادی استخرهای پرورش ماهی که در مسیر
رودخانههای کش��ور نیز بودهاند آس��یبهای جدی
دیدهاند که این بخش و الیروبی قنوات نیز از دیگر
اولویتها است که با جدیت دنبال میشود.

شهرداری موظف به تخفیف ۵۰
درصدی عوارض ساخت در بافت
فرسوده است

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت :ش��هرداریها
موظف هستند حداقل تا  ۵۰درصد در عوارض پروانه
و تراکم س��اخت در محالت بافت فرس��وده تخفیف
بدهن��د« .محم��د آئینی» اف��زود :در محدودههای
مصوب بافتهای فرس��وده ش��هرداریها موظف
هس��تند حداق��ل  ۵۰درص��د در ع��وارض پروانه و
تراکم س��اخت تخفیف بدهند و انتظار بر این اس��ت
ت��ا  ۱۰۰درص��د تخفیف دهند .مدیرعامل ش��رکت
بازآفرینی ش��هری ایران با اش��اره به اینکه صدور
پروانه س��اخت در محدودههای بافت فرس��وده باید
تا یک ماه کاهش یابد ،گفت :مالکان و س��ازندگان
واحدهای مس��کونی در مح�لات هدف بازآفرینی
شهری در طول زمان نوسازی و بهسازی واحدهای
مسکونی خود میتوانند از تسهیالت ودیعه مسکن
برای اسکان موقت استفاده کنند.

