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اخبار

برگزاري ويژه برنامه هاي روز جهاني
كودك در ايستگاه هاي مترو

به مناسبت روز جهاني كودك ويژه برنامه هاي
مختلفي با محوريت معرفي آثار تاريخي پايتخت و حماسه
عاشورا در ايستگاه هاي منتخب متروي تهران برگزار مي
شود.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت
بهره برداري متروي تهران و حومه ،در اين برنامه فرهنگي
كه با مشاركت معاونت امور فرهنگي اجتماعي شهرداري
منطقه  13و در ايستگاه شهيد كالهدوز برگزار مي شود
برنامه هاي متنوعي براي مسافران شهر زيرزميني تدارك
ديده شده است .ويژه برنامه «هفته تهران» از سوي معاونت
امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهرهبرداري متروي تهران
با هدف پاسداشت كالنشهر تهران و بيان تاريخچه و معرفي
آثار و مكان هاي تاريخي ،فرهنگي و ديدني پايتخت برگزار
مي شود .برپايي نمايشگاه كتاب با موضوع و محوريت شهر
تهران و معرفي مكانهاي گردشگري بخشي از اجراي
برنامه هفته تهران در اين ايستگاه است و مسافران مي
توانند با تهيه كتاب در اين زمينه با موضوعات مختلف
شهري آشنا شوند.
اجراي برنامه روايتگري توسط هنرمندان نيز از
برنامههاي هفته تهران در ايستگاه متروي شهيد كالهدوز
است .در اين برنامه هنرمندان ضمن بيان تاريخچه
پايتخت ،به معرفي مكانهاي تاريخي و زيارتي شهر تهران
ميپردازند .به همين مناسبت و همزمان با روز جهاني
كودك نيز غرفه نقاشي ميزبان كودكان در مترو است و
برگزاري كارگاه نقاشي و اهداي جايزه به كودكان از فعاليت
هاي اين غرفه به شمار مي رود .همچنين مسافران مترو
در ايستگاه شهيد كالهدوز ميتوانند از نمايشگاه عكس با
موضوع سير تحوالت و تاريخچه تهران از گذشته تا به امروز
بازديد نمايند .برنامه فرهنگي «هفته تهران» از  14الي 19
مهر ماه  98ميزبان مسافران ايستگاه شهيد كالهدوز مي
باشد .عالوه بر آن به مناسبت فرارسيدن روز جهاني كودك
برنامه فرهنگي با عنوان «با لبخند كودك زيباتر مي شود»
در ايستگاه متروي ابن سينا برگزار شد .در اين برنامه كه با
مشاركت و همكاري كانون جوانان شهرداري منطقه 14به
مناسبت روز جهاني كودك برگزار شد ،غرفههاي نقاشي،
بازي ،نقاشي چهره كودك ،قصه گويي و مشاوره تغذيه برپا
گرديد .قصه گويي با محوريت حماسه عاشورا هم در برنامه
«كودك با لبخند زيباتر مي شود» اجرا شد .همچنين در
اين برنامه با مشاركت سراي محله صددستگاه ،كارشناسان
در پايگاه مشاوره سالمت ،ضمن اندازهگيري قد و وزن
كودكان عالوه بر صدور كارت سالمت به ارايه خدمات
رايگان مشاوره تغذيه پرداختند.
معاون شهردار تهران خبر داد :

ارائه الیحه متمم بودجه سال  98شهرداری
به شورای شهر تا یک ماه آینده

معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورای
شهردار تهران بیان اینکه رقم دقیق کسری بودجه امسال
شهرداری تهران در حال احصاء شدن است ،تصریح کرد:
پس از بررسی عملکرد بودجه امسال ،متمم بودجه تا یک
ماه آینده تقدیم شورای شهر تهران خواهد شد.
حامد مظاهریان در خصوص ارائه متمم بودجه سال
 98شهرداری تهران به شورای شهر ،اظهار کرد :از تمامی
مناطق ،سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری
تهران خواسته شده تا عملکرد شش ماهه خود را در حوزه
درآمدها و هزینهها اعالم کنند تا بر اساس این جمعبندی
بتوانیم میزان تحقق یا عدم تحقق بودجه سال  1398را
ارزیابی کنیم .وی با بیان اینکه بخشی از هزینهها در شش
ماهه اول سال پیشبینی نشده بود ،گفت :برای مثال برآورد
اولیه در مصوبه بودجه مبنی بر افزایش  20درصدی حقوق
و مزایای کارکنان بود ،اما در عمل با افزایش حدود 34
درصدی حقوقها مواجه شدیم و بخشی از افزایش هزینهها
مربوط به این بخش بوده است .مظاهریان اضافه کرد:
همچنین با توجه به مشکالت اقتصادی در کشور ،بخشی
از درآمدهای موردانتظار نیز در نیمه اول سال محقق نشده
است و پیشبینیهایی صورت گرفته تا طرق جبرانی یا
ایجاد مسیرهای جدید درآمدی در نیمه دوم سال پیگیری
شود .معاون شهردار تهران تاکید کرد :مجموع این افزایش
هزینهها و جبران کاهش درآمدها پس از جمعبندی در
قالب الیحه متمم بودجه سال  98شهرداری تهران تقدیم
شورای شهر خواهد شد .مظاهریان با اشاره به اینکه افزایش
حقوقها بار مالی بزرگی را برای شهرداری ایجاد کرده
است ،افزود :البته امیدواریم در  6ماه دوم شهرداری در
بخش درآمدها بتواند موفقتر عمل کند و در الیحه متمم
بودجه نیز با اصالح ردیفهای منابع و مصارف ،امیدواریم
که شرایط بهتری فراهم شود.
مدیرعامل شهربان و حریمبان خبر داد :

اجرای طرح رفع سدمعبر وانتیها
در منطقه ۱۷

شهرنوشت :مدیرعامل شهربان و حریمبان شهرداری
تهران از اجرای طرح رفع سدمعبر بساط گستران وانتی در
منطقه  ۱۷خبر داد.
سید امیر فتاحیان ضمن بیان این مطلب گفت:
طرحهای انضباط شهری (رفع سدمعبر بساط گستران
دستفروش و وانتی) با هدف حفظ حقوق شهروندی و
ساماندهی این قشر از شهروندان ،به صورت سریالی و
مستمر در نقاط و معابر آلوده به سدمعبر شهر تهران با
همکاری شهرداریهای مناطق به اجرا درآمده است.
وی افزود :در همین راستا ،در پی مطالبه شهروندان و
کسبه نواحی  ۲ ،۱و  ۳منطقه  ۱۷شهرداری تهران ،طرح
رفع سدمعبر وانتیها با هدف تسهیل آمد و شد شهروندان،
پیشگیری از وقوع تصادفات در اثر انسداد معابر ،حفاظت از
معابر عمومی ،کاهش ترافیک و حفظ حقوق شهروندان به
اجرا درآمده است .مدیرعامل شهربان و حریمبان شهرداری
تهران اظهار داشت :این طرح با همکاری شرکت شهربان
و حریم بان ،شهرداری منطقه  ۱۷و پلیس راهور از یک
هفته پیش به اجرا در آمده و طبق نظرسنجی های میدانی
صورت گرفته ،رضایت شهروندان و کسبه را در پی داشته
است .فتاحیان خاطرنشان کرد :در این طرح ،آن دسته
از خودروهای وانتی که اقدام به سدمعبر کرده و با ایجاد
انسداد در معابر عمومی ،سبب ایجاد ترافیک ،افزایش خطر
وقوع تصادف ،تضییع حقوق شهروندی و مزاحمت برای
شهروندان شدهاند ،پس از رفع سدمعبر توسط معبربانان
شرکت شهربان شهرداری تهران ،از سوی ماموران پلیس
راهور جریمه میشوند و در صورت عدم تمکین و یا تکرار
تخلف سدمعبر ،خودروی آنان توسط پلیس راهور توقیف و
به پارکینگ منتقل می شود.

 4700کودک زباله گرد در تهران زندگی می کنند

بیش از  4هزار و  700کودک زباله گرد
در تهران زندگی می کند که  40درصد آنها
تنها نان آور خانواده اند .این کودکان در معرض
انوع بیماری های عفونی مانند هپاتیت و ایدز
 ،بیماری های پوستی و مقاربتی قرار دارند.
فعاالن مدنی خواستار حمایت قانون از این
کودکان فارغ از تابعیت ایرانی و یا افغانی اند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات
و برنامه ریزی شهر تهران ،نشست تخصصی
آسیب شناسی زباله گردی در تهران صبح
دوشنبه 15-مهر -در دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.
ستار پروین ،عضو هیات علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی و مجری طرح مطالعاتی زباله
گردی نخستین سخنران این نشست بود .پروین
پیمانکاران ،شهرداری ،زباله گردها ،صاحبان
صنایع و شهروندان را پنج عنصر زباله گردی
برشمرد و گفت :زباله گردی رسمی و غیررسمی
وجود دارد.
وی گفت :زباله گردها جلو صحنه هستند
و در پشت صحنه مسائلی است که شاید ما از
آنها خبر نداریم؛ شغل زباله گردی پرمخاطره
است و انواع مشکالت بهداشتی و روانی برای
فرد ایجاد می شود.
پروین ،این مساله را خاص جوامع در حال
توسعه و کشور ما دانست و افزود :در کشورهای
توسعه یافته توانستهاند این مشکل را حل کنند.
وی زباله گردها را از جمله دسته بی
خانمانان توصیف کرد و با بیان اینکه امروز این
دسته از افراد در تهران زیادند ،برخی رانندگان
تاکسی های اینترنتی ،معتادان و افرادی که
ماشین خواب هستند و جذب مشاغل غیررسمی
می شوند را از دسته این افراد برشمرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد :این افراد
تالش می کنند حقوق خود را از جامعه پس
بگیرند و عمدتا مهاجر هستند و با انواع سختی
ها مواجه میشوند.
پروین با بیان اینکه جهان رسمی،
بیخانمانان را پس زده است ،گفت :آنان برای
بقا در خیابان ها میجنگند.
وی زبالهگردی را صنعتی پرسود دانست
و با بیان اینکه ثروت زیادی در حوزه پسماند
جابهجا میشود اظهارداشت :افرادی که به
عنوان زبالهگرد کار میکنند عمدتا مرد هستند،
با انواع بیماریها مواجهند و درآمد روزانه آنان
نیز بین  ۵۰تا  ۸۰هزار تومان است.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه
طباطبایی تاکید کرد :طبق قانون پسماند حضور
این افراد در جامعه غیرقانونی و ممنوع است اما
پیمانکاران از آنان استفاده میکنند.
وی گفت :امروز نهادهای قانونگذار این
افراد را درک نمیکنند و در بده بستانهای
سیاسی کسی به دنبال راه حلی برای آنان
نیست.
قانون ،فارغ از تابعیت باید تمامی
کودکان کار را حمایت کند
فاطمه خاوری ،فعال مدنی حوزه کودکان
کار با تاکید بر این مساله که تابعیت کودکان کار
نباید مورد توجه قرار گیرد و مسئوالن باید همه
کودکان کار و به ویژه آنهایی که در حوزه زباله
کار می کنند را پوشش دهد ،گفت :قانون باید
تمامی کودکان فارغ از افغانی و ایرانی بودن را
حمایت کند.
مدیر مدرسه کودکان جویندگان دانش در
منطقه  ۵شهرداری تهران که کودکان زباله گرد
در آن تحصیل می کنند نیز در این نشست،
این مدرسه را مدرسه خداگردان توصیف کرد و

گفت :هفت هزار و  ۵۰۰کودک در این مدرسه
آموزش و مهارت دیده اند و اغلب آنان کودکان
بازمانده از تحصیل و مشغول به کار بودند.
خاوری اظهار کرد :این کودکان اغلب از
نظر هویتی دارای مشکالتی هستند؛ کودکانی
هستند که بهترین روزهای عمر خود را در کار
زباله گردی مشغول هستند و آینده خود را برای
یافتن یک لقمه نان در سطل زباله میریزند.
وی ادامه داد :ابتدا موضوع زباله گردی
وسایل قابل استفاده بود اما
برای جمع آوری
ِ
بعدها با اجرای طرحهای بازیافت این موضوع به
شغل تبدیل شد.
این فعال مدنی با بیان اینکه کودکان از
تحصیل بازمانده در محل نگهداری زباله ها
زندگی می کنند ،اظهار داشت :آمار غیررسمی
از حضور چهار هزار و  ۷۰۰کودک زباله گرد
خبر می دهد که  ۴۰درصد آنان تنها نان آور
خانه هستند و بین  ۱۰تا  ۱۵سال سن دارند.
وی استفاده از کودکان برای زباله گردی
را به منظور فرار از قانون دانست و گفت :در
کجای جهان موضوع زباله گردی به این صورت
مدیریت می شود؟
خاوری در ادامه بر ضرورت آموزش و
آگاهیدهی در حوزه زباله گردی تأکید کرد و
گفت :سازمانهای مردم نهاد و اداره هایی که در
این حوزه فعالیت می کنند ،می توانند موضوع
زباله گردان و فعالیت کودکان در این حوزه را
ساماندهی کنند.
نمکی های دیروز؛ میلیاردهای امروز
خالد کریمی ،جامعه شناس و پژوهشگر
شهری نیز سخنران دیگری بود که در این
جلسه از مشاهدات عینی خود در فرآیند
پژوهشی که برای مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران انجام داده بود گزارش داد.
کریمی گفت :موضوع پیمانکاران پسماند
پیچیده است؛ گاهی برخی از آنان ماهانه پنج
میلیون تومان می دهند تا در منطقه ای بگردند
و زباله جمع کنند.
وی افزود :وقتی افراد از کودکی به این کار
مشغول هستند در بزرگسالی هم آن را ادامه می
دهند و کم کم کامیون می خرند و خودشان
پیمانکار می شوند.
کریمی با بیان اینکه اغلب افرادی که در
این حوزه هستند ،ترک تحصیل کرده اند ،گفت:
افراد در این حوزه بدون داشتن مهارت کار انجام
می دهند و پول خوبی به دست می آورند و این
موضوع موجب می شود که اغلب ترک تحصیل
کنند ،بدون اینکه هیچ آینده ای داشته باشند.
به گفته وی بسیار از افرادی که در
این حوزه کار می کنند ،دارای مشکالت و
بیماری های خاصی هستند.
وی با اشاره به پیمانکاران حوزه پسماند

اظهار داشت :فردی را می شناسم که پیمانکار
این حوزه و دندانپزشک است که خانه سالمندان
نیز دارد اما در این حوزه پیمانکاری میکند.
این جامعه شناس ،زباله گردی را به زندگی
ماهیها تشبیه کرد و گفت :در این زندگی،
ماهی کوچک توسط ماهی بزرگ تر خورده می
شود و این چرخه ادامه دارد تا به نهنگ برسیم.
وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد:
در یک مورد باید بگویم هزینه ساالنه شهرداری
یک منطقه  ۷۰میلیارد تومان است که ماهانه
یک پیمانکار ،سه میلیارد تومان به شهرداری
می دهد و می توان گفت نیمی از هزینه
شهرداری ماهانه یک منطقه توسط پیمانکار
پسماند تامین می شود.
کریمی با اشاره به آسیبهای حوزه
پسماند یادآور شد :در این حوزه آسیبهای
بسیاری وجود دارد؛ آدم می ُ
کشند ،گوش می
برند و برخی از آنها همراه خود بادیگارد دارند.
وی ادامه داد :متاسفانه الگوی تهران در
سایر شهرها نیز پیاده و در شهرهایی مانند اهواز
محلهای به این موضوع و زندگی زباله گردها
اختصاص داده شده است.
این کارشناس اجتماعی بر موضوع
مشارکت شهروندان در بهبود اوضاع تاکید کرد
و گفت :شهروندان باید به نقش خود در حوزه
جمعآوری پسماند توجه کنند.
گردش مالی ساالنه
۲هزار و  ۶۰۰میلیارد تومانی
کورش آصف وزیری ،شهرساز و پژوهشگر
شهری نیز در ادامه این نشست گفت :همان
نمکیها که پیش از این از کنار خانهها نان
خشک و پالستیک را جمع آوری می کردند،
کمکم وانتدار و به پیمانکار تبدیل شدند.
وی افزود :در بررسی های غیررسمی
سال  ۹۷گردش مالی پسماند خشک شهر
تهران  ۲هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان بود که
سهم شهرداری  ۳۰درصد و سهم جمع آوری
غیررسمی  ۷۰درصد را شامل می شد.
این شهرساز و پژوهشگر شهری با اشاره
به مقوله مشارکت شهروندان و آموزش در این
حوزه ،اظهارداشت :نبود ثبات برنامه ریزی در
اجرای برنامه ها و ناهماهنگی از جمله معضالتی
است که در حوزه آموزش و فرهنگ سازی دیده
می شود .وی گفت :مورد جدی که وجود دارد
این است که سازمان پسماند به تنهایی نمی
تواند موضوعات این حوزه را پوشش دهد؛ حوزه
آموزش و جلب مشارکت نیز آموزشهای الزم
را به شهروندان ارائه نکرده و مواردی مانند
کمحجم سازی زباله و کاهش آن برای مردم
مطرح نشده است.
آصف وزیری ادامه داد :وقتی در حوزه
آموزش ضعف وجود دارد شهروندان با

بیاطالعی مشارکت می کنند و مشارکت آنان
آگاهانه نیست.
وی با تاکید بر آگاهی در مشارکت از سوی
شهروندان در حوزه پسماند ،خاطرنشان کرد:
هنگامی که شهروندان می خواهند در این حوزه
مشارکت کنند به دلیل نبود برنامه و ضعف
آگاهی ،به جریان غیر رسمی جمع آوری زباله
ها و پسماند دامن میزنند.
این پژوهشگر شهری تاکید کرد :گاهی
در قراردادهای پسماند مشاهده میشود که
کارگران بیمه نیستند و از کودکان برای جمع
آوری زباله استفاده می شود؛ جریان پسماند
فسادزا است و با تولید فساد کارش را پیش
میبرد و هنگامی که اهرمی جلو آن را میگیرد،
مجبور است آن اهرم را بخرد.
تراز مالی چرخه پسماند مثبت نیست
علیرضا شریفی فرد ،معاون برنامه ریزی
و توسعه شهری سازمان مدیریت پسماند
شهرداری تهران با بیان اینکه آمارهایی که
توسط برخی از سخنران ها در این نشست
مطرح شد نادرست است ،تصریح کرد :برخالف
رقم هایی که گهگاه در این حوزه مطرح می
شود تراز چرخه پسماند مثبت نیست و هزینه
های زیاد درآمدها را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه از جمله عارضههای
کالنشهرهای کشور زباله گردی است ،گفت:
جوامع دچار عوارض «کاالیی شدن زندگی»
شده اند و به سمت پول روی آورده اند.
شریفی فرد اظهار داشت :وقتی پزشکان
ویزیت های مختلفی دریافت می کنند و
هنگامی که حتی حوزه آموزش ،کاالیی میشود
و اولویت کسب پول و ثروت اندوزی است،
مردم به سمت پول میروند و اینجاست که
زندگی کاالیی می شود.
وی با بیان اینکه برخالف آنچه در
گفتههای کارشناسان عنوان شده است ،بازیافت
پسماند تراز مثبت ندارد گفت :درآمد پسماند
تنها هزینه های جمعآوری آن را کاهش
میدهد؛ وقتی از عبارت طالی کثیف استفاده
می کنیم انگیزه ایجاد میشود که برخی برای
کسب درآمد به این حوزه روی آورند.
شریفی فرد با بیان اینکه امیدوارم هیچ
وقت زباله گردی به عنوان شغل شناخته نشود
ادامه داد :سازمان غیررسمی زباله گردی قوت
گرفته است ،تشکیالت آن رشد کرده و هنوز
به عنوان یک آسیب شناخته نمی شود که در
اینجا باید سایر مراجع برای مقابله با این شکل
گیری غیررسمی سازمان زباله گردی وارد
میدان شوند.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان
مدیریت پسماند شهرداری تهران خاطرنشان
کرد :مدیریت پسماند ذینفعان زیادی دارد که
باید همه آنها کار خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود :شهرداری تهران به این نتیجه
رسیده است که مدیریت پسماند شهر تهران
به شکل مطلوب اتفاق نمی افتد و اقدامات
متعددی تاکنون انجام شده که برخی از آنها
موفقیت آمیز و برخی هم ناموفق بوده است.
شریفی فرد این را هم گفت که تدوین
طرح مدیریت جامع پسماند در حال انجام
است ،خرداد ماه سال  ۹۹ارائه می شود و پس از
تصویب شورا اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به برخی تبلیغات تلویزیونی
درباره استفاده از شیر و لبنیات نیز گفت :در
این تبلیغات حتی  ۶ثانیه زمان نمی گذارند که
به مخاطبان بگویند بطری را پس از مصرف چه
کنیم و کجا قرار دهیم.

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و
خدمات شهری تهران 98

نشست «مروری بر حیات سازهای بادی در موسیقی دستگاهی
ایران» در فرهنگسرای ارسباران

سازمان تاکسیرانی تهران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و
خدمات شهری تهران در تاریخ  18مهر تا  21مهر  1398در محل دائمی نمایشگاههای
بین المللی تهران حضور دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ سعید
جاسبی مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی با اشاره به حضور فعال سازمان تاکسیرانی
در این نمایشگاه ،گفت :هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با
عملکرد سازمان تاکسیرانی تهران ،شرکت های جدید و محصوالت و خودروهای به روز
حمل و نقل عمومی و تجهیزات و خدمات وابسته عنوان کرد.
جاسبی تصریح کرد :عالقهمندان میتوانند جهت بازدید از غرفه  136سازمان
تاکسیرانی شهر تهران به سالن شماره  9-8مراجعه كنند.
گفتنی است ،نمایشگاه از روز پنج شنبه  18مهرماه از ساعت  9صبح آغاز به کار کرده
و تا  21مهرماه به مدت  4روز کاری ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی تاکسیرانی ادامه داد :پیش بینی می شود با توجه به اهمیت حمل
و نقل عمومی در کالنشهر تهران ،از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

نشست پژوهشی موسیقی با موضوع «مروری بر حیات سازهای بادی در موسیقی
دستگاهی ایران» روز پنجشنبه  ۱۸مهر ساعت  ۱۸در فرهنگسرای ارسباران برگزار
میشود.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،نشست پژوهشی
موسیقی با موضوع «مروری بر حیات سازهای بادی در موسیقی دستگاهی ایران» روز
پنجشنبه  ۱۸مهر ساعت  ۱۸در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود .در این نشست
هنرمندان و استادانی مانند حسن ناهید ،سیامک جهانگیری ،محمدرضا شرایلی و زمان
خیری با موضوع شیوههای نوازندگی ساز نی و تغییرات این ساز از دوره قاجار تا امروز
به سخنرانی میپردازند .در این نشست همچنین آلبوم «باز شنودی از نی دوره قاجار» با
اجرای زمان خیری (نی) و محمدرضا شرایلی (تنبک) که توسط نشر ماهور منتشر شده
است ،رونمایی میشود .این برنامه به همت مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران و با مشارکت فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود و حضور در آن برای
عموم آزاد است .فرهنگسرای ارسباران در خیابان دکتر شریعتی ،سیدخندان ،خیابان جلفا
واقع شده و تلفن گویای  ۲۲۸۷۲۸۱۸-۲۰داخلی  ۱۲۲برای آگاهی بیشتر اعالم میشود.

مشاور شهردار تهران:

افزایش سهم شهرداری ها از مالیات برارزش افزوده به کاهش شهرفروشی می انجامد

مشاور شهردار تهران با اشاره به اینکه
طبق توافق دولت و کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شده تا سهم
شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده از 3
درصد به  4درصد افزایش پیدا کند ،گفت:
امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسالمی
برای کاهش شهر فروشی و آسیب های ناشی
از فروش تراکم این بند را تصویب کنند.
سید مناف هاشمی در خصوص آخرین
وضعیت الیحه مالیات بر ارزش افزوده
گفت :قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از
مترقیترین قوانینی است که هم در حوزه
مالیات برای کشور مؤثر است و هم در
حوزه عوارض برای شهرداریها اهمیت دارد.
این قانون در بسیاری از کشورهای دنیا از
سالهای گذشته عملیاتی شده ،اما کشور
ما سابقه چندان طوالنی در قانون مالیات بر
ارزش افزوده ندارد.
وی افزود :در ابتدا با قانون تجمیع
عوارض و تصویب تجمیع عوارض بسیاری
از کدهای درآمدی و عوارضی شهرداریها

حذف و سهم شهرداریها و دولت در قانون
تجمیع عوارض مشترک شد .مرجع وصول
این عوارض هم سازمان مالیاتی کشور تعیین
شد .آن قانون یک دوره پنج ساله اجرا و پس
از آن قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور
موقت تصویب شد .البته این قانون موقت
بیش از  ۱۰سال اجرا شد و تغییرات آن از
هفته گذشته در دستور کار صحن مجلس
شورای اسالمی قرار گرفت.
مشاور شهردار تهران گفت :در روزهای
گذشته از ماده  1تا  16در صحن مجلس
شورای اسالمی بررسی شد و طبق جمع
بندی انجام شده ماده  ۷که نرخ مالیات و
مالیات بر ارزش افزوده است ،مانند گذشته
 9درصد تصویب شده است .در قانون گذشته
از مجموع این  9درصد  0.27درصد آن به
وزارت ورزش و جوانان 1 ،درصد به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 5 ،درصد
به عنوان مالیات و  3درصد هم به عنوان
عوارض به شهرداریها تعلق می گرفت.
وی تاکید کرد :به استناد بند  ۳ماده

 ۴۱الیحه مالیات بر ارزش افزوده دولت و
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
سهم شهرداری ها را به  ۴درصد تغییر
دادند که امیدوارم این بند برای کاهش شهر
فروشی و آسیب های مربوط به تراکم به
همین صورت تصویب شود.
هاشمی با اشاره به اینکه ماده  ۹الیحه
مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی
ارجاع شده است ،تصریح کرد :در ماده ۹
حدود  ۱۶بند برای معافیتها و تخفیفها
در نظر گرفته شده است .کاالهایی از جمله
محصوالت کشاورزی ،شیر ،پنیر ،ماست ،تخم
مرغ ،آرد ،گوشت ،ماکارونی ،کاغذ ،کتاب،
روزنامه و  ...جزو این معافیت ها هستند که
ما هم اعتقاد داریم ،باید از این کاالها حمایت
شود و معافیت برایشان بالمانع است.
وی ادامه داد :دلیلی ندارد کاالهایی
مانند شمش طال ،انواع حوالههای کاغذی
و الکترونیکی ،داراییهای غیرمنقول ،انتقال
دارایی ،صندوق های اقتصادی و  ...هم
معافیت مالیاتی داشته باشند.

خبر كوتاه

رونمایی از تمبر جاذبه های گردشگری
منطقه  2در برج میالد

درنشست تخصصی تهران پژوهان که با حضور رئیس
و اعضای شورای اسالمی شهر تهران ،معاون شهردار و
شهردار منطقه  2در تاالر سعدی برج میالد به مناسبت
گرامیداشت» روز تهران» برگزار شد ،از تمبر هایی با تصاویر
جاذبه های گردشگری منطقه 2رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،2رسول
کشت پور شهردار منطقه با بیان اینکه این منطقه نگین
سبز پایتخت ایران اسالمی است گفت :داشتن جاذبه های
بی نظیر گردشگری این منطقه ،آنرا به مقصد جدی سفر
بسیاری از شهروندان و مهمانان داخلی و خارجی به صورت
روزانه در تهران تبدیل کرده است .از این رو با هماهنگی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه و در مسیر ارتقاء
سرمایه های اجتماعی شهر و بازشناسی هویت پایتخت
نسبت به چاپ تمبر و کارت پستال هایی از برخی تصاویر
جاذبه های گردشگری مورد توجه شهروندان ،اقدام شد و
با اجرای سرود منطقه ،۲با حضور برخی از مدیران ارشد
شهرداری و شورای اسالمی شهر تهران در «روز تهران »از
آن رونمایی شد.
کشت پور ،منطقه  2را منطقه ویژه گردشگری خواند
و افزود :از برج میالد تهران تا منطقه گردشگری نهج
البالغه ،بوستان گفتگو ،پارک پردیسان ،پارک ژوراسیک،
بوستان پرواز و صدها مرکز تجاری و محورهای جذاب
خدماتی همگی در کنار هم بر اهمیت گردشگری در این
منطقه افزوده است و در این ایام با افتتاح ده ها پروژه
شهری و گردشگری دیگر می رود تا تبدیل به نماد آرامش
شهری سبز شود که شهروندان بامسئولیت پذیری باال خود
را در اداره این شهر سهیم می دانند.
شهردار منطقه  2با اشاره به اینکه شاخص های
توسعه انسانی و سرمایه اجتماعی در این کالبد پهناور از
شمال غرب شهر نسبت به بسیاری از نقاط دیگر پایتخت
باالتر است خاطر نشان کرد :عالوه بر شاخص های توسعه
انسانی ،توسعه حمل و نقل عمومی و پاک در کنار فضای
سبز استاندارد ،باعث افزایش مسئولیت پذیری شهروندان
ساکن در این منطقه شده است و باگسترش آموزش های
شهروندی مناسب و برپایه نیازهای شهروندان در مسیر
تبدیل تفکر شهر نشینی به شهروندی در حال حرکت است.

افزایش ایمنی بزرگراه های منطقه 19
با نصب و ترمیم  4هزار متر گاردریل

بزرگراه ها و معابر منطقه  19با اجرای خط کشی
و تعویض و مرمت بیش از  4هزار متر گاردریل بهسازی
و موجب کاهش خسارت های ناشی از تصادفات جرحی
و فوتی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19علیرضا
مرآتی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با اعالم این خبر
افزود :عملیات خط کشی محوری به مساحت  18کیلومتر
طول در خیابان شقایق حد فاصل خیابان میثاق تا بزرگراه
تندگویان ،خیابان خالزیر تا بزرگراه آزادگان در هر دو
مسیر ،خیابان طالقانی و سرعت کاه های تازه احدث شده
دور رینگ بوستان والیت ،میدان شهید بهلولی و میدان
شقایق اجرایی شد.
معاون حمل و نقل ترافیک منطقه اظهار داشت :در
راستای بهسازی معابر اقدامات مختلفی از قبیل ایمن
سازی و نگهداشت تجهیزات وعالئم ترافیکی از جمله نصب
تابلوهای سرعت کاه ،تابلوهای مکان نما و هدایت مسیر
نیز انجام شد.
وی خاطر نشان کرد :خط کشی معابر یکی از اقدامات
اصلی حوزه حمل و نقل و ترافیک است که با هدف
افزایش ضریب ایمنی ،تسریع و تسهیل در تردد خودروها،
ساماندهی ترافیک ،منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و
هشدار به رانندگان در خیابانهای منطقه مطابق اصول
استاندارد انجام میشود.
در راستای روز جهانی کودک صورت گرفت؛
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همایش دوچرخه سواری و ویژه برنامه های روز جهانی
کودک در موزه حیات وحش هفت چنار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10به
مناسبت روز جهانی کودک و حمایت از پویش سه شنبه
های بدون خودرو همایش دوچرخه سواری با رکاب زنی
مدیران شهری ،شهرداران مدارس و دانش آموزان از پارک
ترافیک تا موزه هفت چنار برگزار شد.
حسین بحیرائی شهردار منطقه در این مراسم ضمن
گفت و گو با شهرداران مدارس یکی از ماموریت های آن ها
را تالش در انجام وظایف محوله در راستای اهداف مدیریت
شهری در مدارس عنوان کرد و افزود :شهرداران مدارس
تاثیر به سزایی در روند حمایت از پویش سه شنبه های
بدون خودرو و نهادینه سازی و ترویج فرهنگ استفاده از
دوچرخه و وسایل حمل و نقل عمومی دارند.
وی در ادامه خواستار حمایت ،ارائه نظرات و راهکارهای
جدید توسط دانش آموزان برای تحقق این امر شد.
شایان ذکر است در این مراسم برنامه هایی از قبیل
نمایش با موضوع «تهران ،شهری زیبا» و «تهران ،شهری
برای همه»،مسابقه ،مالقات کودکان با مدیران ارشد
شهری ،کارگاه نقاشی گروهی کودکان ،بازی های خالق
و ایستگاه ورزشی مارو پله و گل کوچک به همراه اهدای
جوایز برگزار شد.
گفتنی است؛ در بخشی از این مراسم دانش آموزان
درخواست ها ،نقطه نظرات و دیدگاه های خود را مطرح و
با اهدای لوح از شهردار منطقه تقدیر کردند.

تسهیالت رایگان «تهران هوشمند»
به استارتاپ های منتخب

مشاور شهردار تهران با تاکید بر اینکه
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت
به این موارد اختالف نظر دارند ،گفت :هر
جا که دولت سهم خود را دریافت نکند
به طور طبیعی ،شهرداریها هم آسیب
میبینند .براساس گزارش مجلس شورای
اسالمی حدود  40تا  50درصد از مالیاتی
که باید وصول شود ،در ماده  9مشمول
معافیت میشود .وقتی می خواهیم کشور
را بدون نفت اداره کنیم ،چندان معنادار
نیست که  50درصد مالیات کشور را
دریافت نکنیم.

همزمان با برگزاری سومین همایش و نمایشگاه تهران
هوشمند نمایشگاه استارت آپی با حضور گروه های فعال
این حوزه و با ارائه دستاوردها و ایده های نوین برگزار می
شود .به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری تهران ،سومین همایش تهران هوشمند
میزبان  50تیم منتخب استارتاپی خواهد بود که در فضای
رایگان به معرفی دستاورد ها و محصوالت خود می پردازند
 .وجود محصول یا خدمت  ،سابقه تیم  ،میزان کاربران
فعال  ،فناوری های مورد استفاده ؛ خالقیت و نوآوری و ...
از جمله مالک های ارزیابی و انتخاب گروه های استارتاپی
خواهد بود .عالقه مندان برای اطالعات بیشتر و دریافت
فرم به سامانه  smart.tehran.irبخش رویداد تهران
هوشمند مراجعه کنند.

