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تهرانشهر

شنبه  18آبان 1398
شماره 2579

اخبار
جوادی یگانه در نشستی با اصحاب رسانه خواستار شد؛

رسانهها نسبت به موضوعات و
آسیبهای اجتماعی حساسیت بیشتری
نشان دهند

معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران
خواستار حساس شدن رسانهها نسبت به موضوعات
اجتماعی شد و گفت :در گذشته نیز رسانهها به مسائلی
نظیر کودکان زبالهگرد و برخورد شهرداری با دستفروشان
توجه کردند و این آثار خوبی داشت .اینکه باب حرف زدن و
نقد حوزه اجتماعی باز شود ،برای ما اهمیت دارد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و امور
فرهنگی شهرداری تهران ،دکترمحمدرضا جوادی یگانه،
در نشست مشترک با جمعی ازمدیران خبرگزرای ها و
مطبوعات اظهار داشت :بیش از یک دهه است که شهرداری
در تالش است خود را به عنوان یک نهاد اجتماعی تعریف
کند .شهرداری چند رویکرد داشته تا از نهادی خدماتی به
نهادی اجتماعی تبدیل شود؛ یعنی انسجام اجتماعی و تعلق
به شهر افزایش یابد که مفاهیم امروزی آن شامل افزایش
تابآوری ،زیستپذیری و مشارکتپذیری در شهر است.
معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران
با ابرازاین که درطول تاریخ معموال بیشترین میزان
نارضایتی مردم از سه دستگاه عدلیه ،بلدیه و نظمیه بوده
است،خاطرنشان ساخت :مردم به صورت روزانه بیشترین
ارتباط را با سه بخش ذکر شده دارند.
این جامعه شناس تصریح کرد :وضعیت سرمایه
اجتماعی شهرداریها و شوراهای شهرهای مراکز استان
ازنگاه مردم نسبتا بهترارزیابی شده است واین مساله از نظر
ما برای شهرداری نقطه قوت است.
دستفروشان را دعوت کردیم تا حرفهایشان را بشنویم
معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران
افزود :شهرداری تقریبا در همه حیطههای اجتماعی فعالیت
میکند و رفتار این نهاد با مردم تا حدود زیادی اصالح و
از فضای برخورد خارج شده است .به عنوان مثال یکی از
موضوعاتی که امروز با آن درگیر هستیم ،بحث دستفروشان
مترو است .ما در راستای حل این مساله ،جلسه ای مشترک
با دستفروشان ومسئوالن مترو و همکاران معاونت اجتماعی
در محل ایستگاه امام خمینی (ره) برگزار کرده و از از
دستفروشان دعوت کردیم تا حرفهایشان را بیان کنند.
جوادی یگانه با اشاره به اینکه شهرداری باید در
فعالیتهای عادی خود نظیر شهرسازی ،خدمات شهری و
 ...اجتماعیتر شود ،بیان کرد :ما به عنوان معاونت اجتماعی
و امور فرهنگی شهرداری تهران ،جایگاه خود را بین مردم
و شهرداری تعریف کردهایم؛ یعنی بعضا میتوانیم حافظ
منافع مردم هم باشیم و تالش کنیم شهرداری جنبههای
اجتماعی خود را برجستهتر سازد.
توجه رسانهها به مسائل اجتماعی ،درجهت رفع نقاط
ضعف به شهرداری کمک میکند
معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران در
بخشی ازسخنان خود به تشریح فعالیت بخش های مختلف
معاونت امور اجتماعی وفرهنگی و تنوع وگستردگی این
فعالیتها پرداخت و اظهارداشت :در دوره جدید هم شهردار
محترم تهران و هم شورای اسالمیشهر تهران رویکرد خود
را اجتماعی فرهنگی تعریف کرده اند و ناگفته نماند که در
گذشته نیز تعداد زیادی از مسئوالن شهرداری این نهاد را
عالوه بر فعالیتهای حوزه ساخت و ساز ،در حوزه اجتماعی
قوی ساختند.
وی در ادامه تاکید کرد :یکی از اهداف معاونت
اجتماعی فرهنگی این است که موضوعات اجتماعی تبدیل
به موضوع برجسته شهر شود و درخواستمان از رسانهها این
است که به مسائل اجتماعی نگاهی ویژه داشته باشند؛ حوزه
اجتماعی شهر ،رفتار اجتماعی شهرداری با مردم و حوزه
آسیبهای اجتماعی از حوزههایی است که میتوان روی
آنها بیشتر تمرکزکرد .در گذشته نیز رسانهها به مسائلی
نظیر کودکان زبالهگرد و برخورد شهرداری با دستفروشان
توجه کردند و آثار خوبی هم داشت ،اینکه باب حرف زدن
و نقد حوزه اجتماعی باز شود ،برای ما خیلی اهمیت دارد.
وی افزود :شهرداری تهران در حوزه اجتماعی یکی از
موفقترین نهادهاست.حساس شدن رسانهها و مطبوعات
روی حوزه اجتماعی کمک شایان توجهی به معاونت
اجتماعی فرهنگی میکند تا ضعفها را برطرف کنیم .
پیش از سخنان دکتر جوادی یگانه مدیران مختلف
خبرگزاری ها ومطبوعات نقطه نظرات خود را درباره
موضوعات مهم اجتماعی شهر بیان کرده و خواستارارتباط
بیشتر معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران با
رسانه ها شده و ازآمادگی بهتر و بیشتر خود در جهت
اطالع رسانی فعالیت های مختلف اجتماعی فرهنگی
شهرداری تهران و پرداختن به موضوعات مختلف شهری
خبردادند.
الزم به ذکر است این دومین نشست هم اندیشی
معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران با مدیران
خبرگزاری ها و مطبوعات بود.

شناسایی کارواش های آلوده کننده
آب های زیرزمینی و دارای چاه های
غیر مجاز در منطقه 19

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 19
گفت :کارواش آلوده کننده آب های زیرزمینی و دارای چاه
های غیر مجاز در منطقه  19اخطار دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،19
سعید صالح محمود رباطی بیان کرد :این کارواش ها
برای شستشوی خودروها به صورت غیر مجاز از آب های
زیرزمینی استفاده می کنند که پس از تشکیل پرونده،
اخطار برای آنها صادر خواهد شد.
وی ادامه داد 17 :کارواش در محدوده منطقه فاقد
تانکر بوده و از آب های زیرزمینی استفاده می کنند که
برای ممانعت از این کار ،اخطار الزم برای آنها صادر و طی
 48ساعت ملزم به خرید تانکر می شوند.
این مسئول تأکید کرد :درصورت ممانعت مسئولین
کارواش ها از خرید تانکر ،شرایط مکانی آنها برای جانمایی
تانکر با اعزام کارشناس بررسی و پس از آن رأی بند 20
مبنی بر اجرای تمهیدات یا تعطیلی کارواش صادر می شود.
رباطی در ادامه از انجام عمليات طعمه گذاري توسط
اكيپ اجرايي اداره ساماندهي این حوزه خبر داد و افزود:
با توجه به اهميت سالم سازي و بهداشت عمومي محيط
زيست شهري در ارتباط با جانوران مضر شهري ،عالوه
بر فازهاي تعيين شده ،محورهای آلوده نیز شناسایی و
طعمه گذاری شدند.به گفته وی شهرك فرهنگيان ،شهرك
بستان ،خیابان های ميعاد شمالي ،ماهان و خيابان مهران
و نیز شهرك احمديه از نقاطی هستند که فعالیت طعمه
گذاری در آنها انجام شده است.

در نشستی با محوریت خانهموزههای شهری مطرح شد؛

گلپایگانی :فضاهای شهری پلی برای اتصال به گذشته هستند
فکوهی :خوشبینانه  50سال برای احیای بافتها و حافظهی تاریخی تهران فرصت داریم

صد و هفتاد و دومین نشست از جلسات
یکشنبههای انسانشناسی و فرهنگ با
همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد .این
جلسه پیرامون فضاهای عمومی شهر و میراث
فرهنگی با محوریت خانهموزههای شهری و با
حضور عبدالرضا گلپایگانی ،رضا دبیرینژاد و
ناصر فکوهی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مستند «میدان
بیحصار» ساختهی مهرداد زاهدیان برای
حاضران به نمایش درآمد .این مستند
دربارهی میدان توپخانهی تهران است و
تاریخی که این مکان در قرن اخیر از سر
گذرانده است .پس از آن رضا دبیرینژاد،
پژوهشگر موزهشناسی و کارشناس میراث
فرهنگی با اشاراتی به حدود مفهوم «میراث
فرهنگی» بر ضرورت مواجهه و چالش با این
میراث و خانهموزهها تاکید کرد و گفت :با
افتتاح یک موزه اولین گام را برمیداریم.
آن را در دسترس عموم قرار میدهیم .اما
آیا این کافی است؟ آیا این به تنهایی امکان
استفاده شهر را از آن فراهم میکند؟ آیا صرفا
دیدن یک خانه میتواند ما را با اعتبار تاریخی
موجود در آن و شخصیت مربوط به آن روبرو
کند؟ آیا الیههای مخفی فرهنگی یک بنا
و شخصیت با چنین مواجههای به دست
میآید؟ یا اینکه باید دقیق این بنا معرفی
شود و نسبتهایش را با شهر احیا کرد؟
دبیرینژاد در اینباره اضافه کرد:
این خانه ،یا این شخصیت با خانهها و
شخصیتهای دیگر شهر ارتباط داشته است.
این رابطه را میشود در روایت میراثی دخیل

کرد و امکان همذاتپنداری با نسل پسین را
ایجاد کرد .موزه میتواند در این چالش به
پرسشهای شهر پاسخ بدهد.
در ادامهی این جلسه عبدالرضا
گلپایگانی ،معاون شهرسازی و معماری
شهرداری تهران نیز برخورد ما با میراث
فرهنگیمان را مبتنی بر نوعی ایزوله کردن
این میراث و فقدان ارتباط زنده برشمرد.
وی در اینباره گفت :گذشتهی ما مثل
مادر و پدر ماست .آیا در مواجهه با پدر و
مادرمان بهتر است که آنها را به گوشهی
خانهی سالمندان بفرستیم و آنها را به
دقیقترین مراقبتها بسپریم یا بهتر آنکه
با آنها زندگی کنیم؟ ما به بهانهی مراقبت
از میراث فرهنگیمان همین کار را با آنها
کردهایم .ما نتوانستهایم تداوم زندگی را
مابین میراث فرهنگی و وضعیت خودمان

به همت مرکز ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر تهران؛
اولین پیش همایش صلح و مدیریت شهری برگزار می شود

به همت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران ،شورای اسالمی شهر تهران
و موزه صلح تهران ،اولین پیش همایش صلح و مدیریت شهری روز شنبه  ١٨آبان ماه
برگزار می شود.
سومین همایش ساالنه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با موضوع علوم انسانی و
اجتماعی و صلح و با عنوان «اولین پیش همایش؛ صلح و مدیریت شهری» روز شنبه ١٨
آبان ماه با سخنرانی زهرا نژادبهرام ،الهه کوالیی ،سیمین حناچی ،محمد سعید ایزدی،
حامد مظاهریان و غالمحسین محمدی برگزار می شود.
گفتنی است؛ اولین پیش همایش صلح و مدیریت شهری روز شنبه  ١٨آبان ماه ،از
ساعت  ١۴تا  ١٧در محل موزه صلح واقع در خیابان وحدت اسالمی ،خیابان شهید فیاض
بخش ،درب شمالی پارک شهر برگزار می شود.

ایجاد کنیم .باید اجازه داد که رویکرد تاریخی
بالنده شود .یکی از کسانی که توانست میراث
ما را به زندگی امروز احضار کند ،مرحوم
لرزاده بوده است .اگرچه تحصیالت معماری
نداشت اما در طراحی مساجد تداوم میراث
تاریخی را مد نظر داشت .حتا هیچ واهمهای
ندارد که از مصالح آهن در معماریاش
استفاده کند اما کامال آگاه است که این مواد
را در زمینهی معماری ایرانی و فرهنگ بومی
استفاده کند.
گلپایگانی فضاهای شهری را به مثابه
پلی برای اتصال به گذشته و نفسی تازه در
شهر برشمرد.
وی در این باره تصریح کرد :خیابان
ولیعصر (عج) یکی از مهمترین خیابانهای
تهران است و نقاط حافظهی تاریخی بسیاری
دارد .این خیابان بدون تاریخ خود چیزی

نمیتواند باشد .یکی دیگر از نقاط تهران که
زیر بار سنگین همچنان سرفرازانه به کارش
ادامه میدهد «بازار تهران» است .چقدر به
تاریخمندی این مکان فکر میکنیم؟ یک
فضای  100هکتاری که روزانه حدود 500
هزار نفر به آن مراجعه میکند .بازاری که
به یک شهر  200هزار نفری دوره قاجار
جواب میداده و حاال نیز به یک شه ِر باالی
 9میلیونی هم جواب میدهد .اتفاقی که باید
برای این بازار بیفتد چیست؟ چرا به آن توجه
نمیکنیم؟ قرار بوده سندی برای آن نوشته
شود و دست همان سازمان عریض و طویل
میراث فرهنگی دادهاند .این سند کجاست؟
آیا حیف نیست؟ در کجای جهان میشود
چنین بازاری را سراغ گرفت؟ بازاری که ما
را به ریشههای تاریخیمان وصل کرده است.
در پایان این جلسه نیز ناصر فکوهی،
انسانشناس معاصر با توضیح برخی از
اظهارت به جمعبندی جلسه پرداخت.
فکوهی بازگشت به گذشته را
غیرممکن خواند و گفت :گذشته باید
بازتعریف شود تا مدرنیتهای که ما هستیم
از دل آن بیرون بیاید .ما در کشوری هستیم
که ظرفیت میراثی داریم .ایران یکی از 10
کشوری است که بیشترین میراث تاریخی و
فرهنگی دارد .اما این کافی نیست .اتفاقا ما
در حال تخریب این میراث هستیم .فرصت
تهران برای احیای بافتهای تاریخی و
ساختن حافظهی تاریخی بسیار کم است.
ما شاید خوشبینانه تا  50سال دیگر زمان
داشته باشیم که پهنههای تخریب شده را
بازسازی کنیم.

رقابت 210دانش آموز در بیست و یکمین دوره انتخابات
شهرداران مدارس منطقه ۱۵

210دانش آموز منطقه  15در بیست و یکمین دوره طرح انتخابات شهرداران مدارس
با هم رقابت می کنند .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،15اکبرمختاری معاون
اجتماعی و فرهنگی منطقه با بیان این خبر گفت :این طرح در  21مدرسه دوره متوسطه
اول برگزار می شود که  8و  712دانش آموز می توانند با رای دادن به کاندید مورد نظر
خود در این طرح شرکت کنند .وی با اشاره به اینکه فرصت تبلیغاتی کاندیدها شرکت
کننده در این دوره تا  ۱۸آبان است افزود :طرح شهردار مدرسه با همکاری ادارهکل آموزش
و پرورش شهر تهران و معاونت های اجتماعی و فرهنگی مناطق ۲۲گانه شهر تهران ۲۰ ،
آبان در بیش از  ۴۰۰مدرسه دوره متوسطه تهران اجرا خواهد شد .مختاری خاطرنشان
کرد :نخستین دوره طرح شهردار مدرسه در سال تحصيلي  72-73به طور آزمايشي در
 ۲۰مدرسه راهنمايي تهران به اجرا درآمد.

سرنوشت اداره کالنشهرها و الیحه ای به نام «مالیات بر ارزش افزوده»

الیحه مالیات بر ارزش افزوده هم
اکنون در مجلس شورای اسالمی در
کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است؛
این الیحه تاثیر بسیار قابل مالحظه ای بر
زندگی شهروندی خواهد داشت و تصویب
آن می تواند آهنگ فعالیت های عمرانی و
خدماتی در شهرهای بزرگ و به خصوص
تهران را متناسب با شکل تصویب آن،
تغییر دهد .بنابراین خوب است بدانیم این
الیحه چیست و چه اهدافی دارد.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات
خدماتی است و از آنجا که شهرداری ها
بزرگترین سازمان های خدماتی در شهرها
هستند در کشورهای دیگر هم بیشترین
سهم را از این مالیات می برند و تراز
خدماتی هرشهر به میزان درآمد مدیریت
شهری از مالیات بر ارزش افزوده ها تعیین
می شود.
در کشورهایی مثل آلمان رقم مالیات
بر ارزش افزوده به  19درصد می رسد اما
در کشور ما این رقم  9درصد است و قانون
آن در سال  1387تصویب شد .در قانون
مصوب آن سال سهم شهرداری ها از درآمد
حاصل از این مالیات ،یک سوم تعیین شده
بود اما حاال دولت می کوشد که با یک
الیحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده
را تغییر دهد که سهم شهرداری ها را هم
افزایش می دهد.
اما موضوع الیحه مالیات بر ارزش
افزوده تنها همین افزایش سهم شهرداری
نیست .در مواد مختلف این الیحه برخی
گزاره ها مطرح شده است که ممکن است
مشکالتی در اداره شهر و روند فعالیت های
مدیریت شهری ایجاد کند.
این الیحه چندی پیش در کمیسیون
اقتصادی مجلس تصویب و به صحن
علنی آمده بود اما با درخواست تعدادی
از نمایندگان و تصویب مجلس ،این الیحه
دوباره به کمیسیون ها برگشت تا دوباره
اصالحاتی در آن صورت گیرد.
الیاس حضرتی رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی طی نامه
ای به رییس مجلس که در  16مهر امسال
در صحن علنی مطرح شد با بیان این
دلیل که تعدادی از مواد این الیحه دوباره
به کمیسیون ارجاع شده است خواستار
بازگشت کل الیحه به کمیسیون اقتصادی
مجلس شد و با تصویب نمایندگان ،این
الیحه دوباره به کمیسیون اقتصادی رفت
تا بررسی بیشتری درباره آن صورت گیرد.
در صورتی که این الیحه به همین شکل
تصویب شود سهم شهرداری ها از مالیات
بر ارزش افزوده  9درصدی  4درصد خواهد
بود که کمی بیشتر از یک سوم قبل است
به این شکل که یک درصد از این عوارض
به وزارت ورزش برای ورزشهای همگانی

اختصاص می یابد و باقیمانده که هشت
درصد است به صورت  50 – 50بین دولت
و شهرداری ها تقسیم می شود.
البته این الیحه احتماال در کمیسیون
های مربوطه مجلس تغییر خواهد کرد و
بعد از تصویب آن در کمیسیون باید این بار
در صحن علنی مطرح و یک یک مواد آن
تصویب شود .تالش هایی در جریان است
تا طی بررسی این الیحه در صحن علنی
مجلس از سهم شهرداری ها در این مالیات
کاسته شود .امری که اگر اتفاق بیفتد
اداره کالنشهرها را با مشکالت بسیاری
مواجه خواهد کرد .شهرداری ها هم اکنون
بزرگترین نهاد خدماتی در شهرها هستند
و طبعا اداره آنها نیاز به هزینه هایی دارد
که مثل کشورهای دیگر باید از طریق
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهری
تامین شود.
شاید پیش از این که برخی شهرداران
کالن شهرها از طریق فروش فضاهای
شهری و تراکم فروشی کسب درآمد می
کردند اتکای شهرداری ها به درآمدهای
کسب شده از عوارض شهری و مالیات
ها کمتر بود اما حاال که در فصل جدید
مدیریت شهری ،سیاست ها تغییر کرده
است و شهرداری دیگر نمی خواهد تراکم
فروشی کند و به دنبال کسب درآمدهای
پایدار است باید درآمدهایش از مالیات بر
ارزش افزوده و سایر عوارض به رسمیت
شناخته شود و کسی به خود اجازه دست
اندازی به آن را ندهد.
یکی از بندهای جنجالی این الیحه
ماده  52است که می گوید« :شوراهای
اسالمی شهر و بخش می توانند صرفا
در چارچوب ابالغیه وزیر کشور و در
راستای اجرای قانون تشکیالت ،وظایف و
انتخابات شوراهای اسالمی کشور ...برای
تامین هزینه های شهر و روستا نسبت به
برقراری و وضع عوارض  ...اقدام نمایند».
به عبارتی اختیار وضع عوارض از شوراهای
شهر به وزیر کشور و شوراهای عالی استان
ها انتقال داده شده است .منتقدان این ماده
را نوعی محدود سازی شوراهای اسالمی و
آن را مغایر با سیاست کالن کشور برای
سپردن کارها به مردم می دانند .به نظر می
رسد یکی از مواد جنجالی برای بررسی در
صحن علنی هم همین ماده باشد.
شهرداری و اعضای شورای شهر تهران
همگی مخالف این ماده هستند و آن را
نوعی محدودسازی اختیارات شوراهای
شهر می دانند .مرتضی الویری – رییس
شورای عالی استان ها – درباره این بند
می گوید :این امر(ماده  53الیحه مالیات
بر ارزش افزوده) شوراهای اسالمی را به
نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد کرد و
شهرداری ها و دهیاری ها را با بحران مالی

و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبرو
خواهد کرد.
یا محسن هاشمی در نامه ای مشترک
با الویری در  16اردیبهشت امسال،
واگذاری اختیار وضع عوارض از شورای
شهر به وزارت کشور را «منجر به حذف
اختیارات قانونی شوراها در خصوص وضع
عوارض و درآمدهای محلی ،دولتی شدن
شهرداری ها و دهیاری ها و تمرکزگرایی
شدید امور محلی در وزارتخانه های کشور
و اقتصاد می شود ».دانسته است که عامل
تحمیل کسری بودجه بیش از  ۶۰درصد به
شهرداری های کشور می شوند.
با توجه به عزم حکومت به واگذاری
امور به مردم و تصریح اصول مربوط به
شوراهای اسالمی در قانون اساسی ،این
ماده حتی اگر با نگرانی های بجایی هم
نوشته شده باشد مغایر با سیاست های
کلی نظام است و این مغایرت آنقدر جدی
و قابل تامل است که کسی به صورت علنی
تا به حال از آن دفاع نکرده است .ضمن
این که آن نگرانی دوستان هم می تواند با
تفکیک شوراهای شهرهای کوچک با بزرگ
قابل حل باشد به این شکل که شوراهای
کوچک در وضع عوارض تابع شهرهای
بزرگ و زیر نظر شورای عالی استان ها
تصمیم گیری کنند.
یکی دیگر از ایراداتی که مجموعه
های مدیریت شهری در کالن شهرها به
این الیحه می گیرند در بخش معافیت
هاست .در الیحه مالیات بر ارزش افزوده،
تعداد کاالهایی که از شمول این قانون
معاف می شوند گسترده تر شده است
که از جمله آنها« ،شیر و ماست و پنیر،
ماکارونی ،تخم مرغ» است یا مثال خرید
و فروش ارزهای خارجی یا ارزهای
دیجیتالی از پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده مستنثی شده اند؛ این مستثنیات
باعث کاهش منابع مالیات بر ارزش
افزوده خواهد شد و شهرداری ها که از
این مالیات سهم می برند هم با کاهش
درآمد مواجه خواهند شد .این نکته ای
بود که در نشست مجمع کالنشهرها
مورد توجه واقع شده بود.
در واقع کالنشهرها اگر می خواهند به
درخواست مردم حجم و کیفیت خدمات
خود را افزایش دهند و در عین حال به
اصطالح «شهرفروشی» نکنند باید منابع
درآمدی شان هم افزایش یابد در حالی
که این بخش از الیحه به صورت روشنی
درآمدهای شهرداری ها را کاهش خواهد
داد.
به نظر می رسد فلسفه معافیت ها از
الیحه مالیات بر ارزش افزوده در نگاه قانون
گذار کمک به یک صنعت و کسب و کار و
یا نبود ارزش افزوده ای در آن باشد .مثال

خرید و فروش ارز ،در واقع ارزش افزوده
ای ایجاد نمی کند که به آن مالیات بر
ارزش افزوده بار شود یا کاالهایی مثل نان
برای حفظ قدرت خرید مردم از معافیت
برخوردار شده است اما کاالیی مثل خمیر
کاغذ که در کشور ما اتفاقا کاالیی است که
در چرخه تولید برخی محصوالت استفاده
می شود چرا باید مشمول این الیحه شود،
یا لبنیاتی مثل ماست و شیر و پنیر که
کسب و کار عده ای است و به قیمت خود
در بازار به فروش می رسد و اتفاقا ارزش
افزوده هم ایجاد می کند چرا باید از این
الیحه معاف شود .از سوی دیگر برخی از
کاالها هر چه بیشتر مصرف می شوند برای
مدیریت شهری پسماندهای بیشتری تولید
می کنند حال چرا نباید از فرآیند تهیه و
مصرف آنها مالیاتی اخذ نشود؟
یکی از نکات مهم این الیحه افزایش
میزان مالیات برخی کاالها از جمله فرآورده
های نفتی و برخی خوراکی ها مثل نوشابه
های گازدار و سیگار و دخانیات است به این
شکل که مالیات بنزین و سوخت هواپیما از
 10درصد به  30درصد و نفت سفید و نفت
گاز و نفت کوره به ترتیب از  10و  5درصد
به  15درصد افزایش یافته است .همچنین
مالیات نوشابه های گاز داخلی و خارجی
از به ترتیب  15و  20درصد به  16و 36
درصد افزایش می یابد و انواع سیگارهای
داخلی و خارجی به ترتیب از  15درصد به
 25درصد برای سیگار داخلی و  65درصد
برای سیگار خارجی افزایش خواهد یافت.
یکی دیگر از مواردی که مدیریت
شهری کالنشهرها را نگران کرده است
معافیت خودروهایی است که در دسته
بندی انرژی در دسته های  Aو B
قرار دارند .این دو دسته در فرآیند ثبت
پالک مشمول معافیت شده اند که از نگاه
شهرداران کالنشهرها می تواند منجر به
کاهش درآمد شهرداری ها شود.
از نگاه مدیریت شهری این الیحه نیاز
به تغییرات مهمی دارد و امید که دست
اندرکاران تصویب این الیحه با توجه به
اهمیت کار شهرداری ها و تاثیر کیفیت
خدمت رسانی آنها به این دغدغه ها توجه
کنند و اجازه ندهند که مدیریت شهری
به خصوص در تهران با توجه به تغییر
سیاست ها و دوری از شهرفروشی در اداره
خود با چالش مواجه شوند.

خبر كوتاه

اکران طرح های
#گزارش_به_مردم در پایتخت

طرح های #گزارش_به_مردم با هدف گزارش
اقدامات مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر تهران
با استفاده از سازه های تبلیغاتی در پایتخت اکران شده
است.
شهرداری و مدیریت جدید شهری خود را ملزم
میداند ،فعالیتهای انجام شده در سطح شهر را به
مردم گزارش دهد و مردم را در جریان روندهای پیش
رو و اقدامات صورت گرفته قرار دهد.
در زمانه ای که در آن عموم شهروندان به وسیله
امکانات متنوعی که تلفنهای همراه و شبکههای
اجتماعی ،در اختیارشان قرار داده است میتوانند صدای
خود را به گوش مسئوالن و مدیران شهری برسانند؛
#گزارش_به_مردم سعی دارد در عین ارایه گزارش
عملکرد ،یک ارتباط دو سویه در شهر ایجاد کند.
اهمیت این گزارش دهی ،که البته تالش این است
که مستمر باشد ،حساس کردن مردم به محیط زندگی
خود و شهر است تا مسیر مدیریت بهینه و کارامد و موثر
از میان گفت و گوهای به وجود آمده ،استخراج شود.
بعد از گذشت دو سال از عمر این دوره از مدیریت
شهری ،گزارشی از اقدامات صورت گرفته تهیه و اماده
شده که در بازههای زمانی مختلف و به صورت اکران
عمومی با هشتک گزارش به مردم ،به سمع و نظر عموم
شهروندان این شهر خواهد رسید.
بخشی از اقدامات شهرداری تهران در دو سال
گذشته بدین شرح است:
مدیریت شهری در راستای افزایش قلمروی
عمومی ،اقدام به ساماندهی پیادهراهها و میدانگاهها
در محلههای کن ،اللهزار ،انقالب ،دهونک ،کوهساران و
هفتتیر و احیا و کاشت  1840درخت چنار در خیابان
ولی عصر(عج) و توسعه  100هکتار فضای سبز حاشیه
بزرگراه خلیج فارس و لغو مصوبه برجباغها و تثبیت طرح
خانهباغها کرد.
از سوی دیگر در راستای ارتقای زیبایی شهر و
برای آنکه شهر جای بهتری برای زندگی باشد ،مدیریت
شهری با در دستور قرار دادن ساماندهی و پیرایش
جدارههای خیابان انقالب ،حافظ ،فردوسی ،ناصرخسرو
و بازپیرایی محور تاریخی و فرهنگی رودکی ،انقالب،
فردوسی ،وحدت اسالمی و بازسازی میراث تاریخی و
فرهنگی تهران؛ خانه لرزاده ،سیمین و جالل آل احمد،
مینایی ،فوالدوند و نیما یوشیج سعی می کند به شعار
تهران شهری همه نزدیک تر شود .ساماندهی و اجرای
محور  50هکتاری طرح نیلوفری نیز از دیگر اقدامات
است.
توجه با زنان و کودکان یکی دیگر از مجراهای تحقق
بخش این نگاه است؛ اختصاص  50درصدی پستهای
مدیریتی به زنان و جوانان ،حمایت از کسبوکارهای
محلی زنان کارآفرین ،توسعه پردیسهای توانمندسازی
بانوان ،طرح غربالگری پایش سالمت رایگان ،اجرای
طرح نشاط کودکانه در محالت ،طرح شهردار مدرسه
در  441مدرسه ،برگزاری بیش از  4000شادستان و
احداث اولین پیست دوچرخهسواری مخصوص بانوان
به نوعی حرکت در همین راستاست.
راهاندازی گرمخانههای ویژه آقایان و بانوان در
مناطق خاص و تامین ایمنی و ارامش شهروندان
و جلوگیری از وقایع ناگوار روی دیگر نگاه جدید به
مدیریت شهری است.
تکمیل ناوگان ،جذب و آموزش 10هزار آتشنشان
داوطلب ،تکمیل و راه اندازی  ۱۰ایستگاه جدید آتش
نشانی ،خرید  21دستگاه نردبان برای ایستگاههای
آتشنشانی و خرید  64دستگاه فنهای فشار مثبت
جهت تخلیه دود و مقاوم سازی پلها همگی تالش
شهرداری برای ایجاد شهر ایمن را نشان می دهد.
راهاندازی دهکده مهربانی جهت حفظ حقوق حیوانات
نیز از جمله اقداماتی است که در این دوره انجام شد.
احداث  ۴۹بوستان و بهرهبرداری از  2450هکتار
کمربند سبز و کاشت  600هزار درخت در این دوره
انجام شد.
همچنین« ،تهران شهری برای همه» شهری برای
معلولین و جانبازان است .مناسبسازی پیادهراهها و 96
بازار میوه و ترهبار برای جانبازان ،توانیابان و نابینایان
در همین راستا انجام پذیرفته و این ابتدای راه است و
باید با قوت بیشتر در نقاط دیگر شهر نیز دنبال شود.
از سوی دیگر دسترسی مردم به بازار های محلی
خود همواره در کالن شهری مثل تهران محل چالش
بوده است .احداث و بهسازی  60بازار جدید میوه و
تره بار و افزایش مراجعه شهروندان از  400نفر به یک
میلیون نفر در روز در همین راستا پیگیری و اجرا شده
است.
افزایش و تنوع حمل و نقل عمومی در راستای
ایجاد شهری برای انسان و نه ماشینها رویکرد مورد
تاکید و اولویت اصلی مدیریت شهری است.
راهاندازی سامانه دوچرخههای اشتراکی نسل چهار
و اجرای پویش سهشنبههای بدون خودرو،
خرید ،تجهیز و بازسازی بیش از  500دستگاه
اتوبوس و مینی بوس ،همچنین بهرهبرداری از 31
کیلومتر مسیر و  11ایستگاه از خطوط  6و  7مترو
به همراه اجرای طرح ترافیک جدید و کاهش تردد
خودروهای شخصی و افزایش 55درصدی ظرفیت
مسافرگیری مترو از جمله اقدامات در زمینه حمل و نقل
عمومی است .بهرهبرداری و نوسازی  305دستگاه واگن
و آغاز ساخت  630دستگاه واگن مترو با همکاری دولت
هم در این دوره انجام شده است.
تولید و پخش بیش از نیم میلیون تن آسفالت
در معابر شهر تهران در دو سال گذشته و جمعآوری
و کوچک سازی  53کارگاه عمرانی و رصد  34کارگاه
قابل جمعآوری بخشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه
عمرانی است .همچنین ،بهرهبرداری از  1270پروژه
محلهای و  234پروژه عمرانی منطقهای و احداث پل
گیشا و آرش و استاد معین نیز انجام شده است.
راهاندازی سامانههای چندگانه شهر هوشمند
و اجرای  100پروژه از جمله سامانه شهروندی
تهران من و به طور کلی کاهش  ۵۰درصدی هزینه
نگهداشت شهر از جمله دستاوردهای این دوره از
مدیریت شهری است.

