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طلب هزاران میلیارد تومانی شهرداری از چک های نکول شده
در جلسه دیروز شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی مناطق 7، 12 و 20 ارائه و تصویب شد. رئیس 
کمیته بودجه با اشاره به 306گزارش حسابرسی آماده شده مربوط به سال های 96 تا 99 گفت: »در 
حسابرسی ها مشخص شده در مناطق و بخش های مختلف شهرداری بیش از 561میلیارد تومان 
چک هاي نکول شــده وجود دارد که بعضا مربوط به دهه هاي 70، 80 و 90 هستند و اگر به نرخ روز 
برآورد شوند، بیش از هزاران میلیارد تومان طلب شهرداری است.« میثم مظفر به آشفتگی مالی 
در مناطق هم اشاره و عنوان کرد: »در اکثر مناطق با این آشفتگی مواجه هستیم. به طور مثال در 
منطقه12 مالکیت 3دانگ از پاساژ عالءالدین و 2دانگ از پاساژ کتانه از آن شهرداری تهران است که 

طی سال های اخیر نه مالکیت منتقل شده و نه شهرداری دریافتی اي داشته است.«

مکث

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

شورا
دیروز با بســته خبرهــای خوش 
مالیاتی برای مدیریت شــهری به 
صحن پارلمان شــهری آمده بود که در جریان ارائه 
گزارشــی از برنامه های تحولی و تبیین مســائل و 
سیاست های مالیاتی آنها را تشریح کرد. داوود منظور 
همچنین ضمن تقدیر از همکاری خوب شهرداری 
تهران با ســازمان امور مالیاتی خواســتار تعامالت 

بیشتر با شورای شهر تهران شد.
به گزارش همشــهری، بخشــی از درآمــد پایدار 
شــهرداری ها منوط به مالیات بر ارزش افزوده است 
که براســاس قانون شهرداری ها ســهم 4درصدی 
دارند اما با توجه  به گســترده بــودن ارائه خدمات 
شــهرداری به شــهروندان، ضرورت دارد این سهم 
افزایش یابد. البته این میــزان پیش تر 3درصد بود 
که با رایزنی  شــهرداری ها به ویژه شهرداری تهران، 
یک درصد افزایش یافــت و هنوز هم می تواند باالتر 
رفته و به شهرهای بزرگ کمک کند. موضوعی که 
دیروز به واسطه حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور در پارلمان شهری، بار دیگر مورد تأکید قرار 
گرفت و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران 
گفت: »انتظار داریم حق شــهرداری ها از مالیات بر 
ارزش افزوده بیشتر شود که البته سابقا بیشتر هم بود 
و امیدواریم که همه شهرداری ها بتوانند این ردیف 
درآمدی پایدار را دریافت کنند.« پرویز ســروری، 
نایب رئیس شورای شــهر تهران هم  افزایش سهم 
شهرداری ها از منابع مالیاتی را مطالبه بحق دانست 
و گفت: »حدود 50درصد مالیات را اســتان تهران 
تأمین می کند اما شهرداری سهم بسیار محدودی از 
مالیات ها برای ارائه خدمات به مردم دارد و باید این 
موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری کنیم تا 

سهم شهرداری تهران افزایش یابد.«

تحقق 95درصدی تکلیف قانونی وصول درآمدها
رئیس سازمان امور مالیاتی کشــور در جریان ارائه 
گزارش از 18 برنامه تحولی و سیاست های سازمان 
از وصول بیش از 50درصدی درآمد مالیاتی کشــور 
در تهران خبر داد و گفت که شــمال، مرکز و غرب 
تهران 80درصد تأمین درآمد مالیاتی شهر را به خود 
اختصاص داده اند. داوود منظور با بیان اینکه امسال 
95درصد تکلیف قانونی برای وصول درآمد محقق 
شده است، تأکید کرد: »در 4ماه ابتدایی سال حدود 
143هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده محقق 

شده است و امیدواریم امسال حدود 454هزار میلیارد 
تومان محقق شود.« آنطور که او گفته سال گذشته 
45هزار میلیارد تومان عوارض شهرداری وصول شده 
و در ماه های ابتدایی امسال این رقم حدود 20هزار 
میلیارد تومان بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال 

به 65 تا 70هزار میلیارد تومان برسد.

وصول ارزش افزوده و عوارض در یک ردیف
ارزش افزوده و عوارض به صــورت جداگانه وصول 
و ردیف هــای هزینه کــرد مجزا دارند امــا به گفته 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قرار است هر دو 
)ارزش افزوده و عــوارض( در یک ردیف 9درصدی 
قرار بگیرند و هر دو با هم وصول شــوند. آنطور که 
منظور عنوان کرده، این کار کمک می کند تا سهم 
شهرداری ها در وصول درآمد افزایش قابل توجهی 

داشته باشند.

اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
اتصال صندوق های فروش به برنامه های ســازمان 
امــور مالیاتی از طریــق اجرای قانــون پایانه های 

فروشــگاهی هم اقدام دیگری در راستای افزایش 
سهم شهرداری ها از منابع مالیاتی است. منظور در 
تشریح بیشتر گفت: »سامانه مرکزی برای دریافت 
اطالعات فروشــگاه ها ایجاد شــده و تا پایان سال 
صورتحساب الکترونیکی برای تمام تراکنش ها صادر 
می شود. در واقع اگر به سمت اجرای ارزش افزوده در 
سامانه پایانه های فروشــگاهی برویم تعداد مؤدیان 
10برابر می شــود و منابع مالی دولت و شهرداری 
با این اقدام افزایش می یابد و پایدار خواهد شــد.« 
به گفته او عملیاتی شــدن این طرح نیاز به پیوست 
رســانه ای و اطالع رســانی و همچنین فضاسازی 
فرهنگی مناسب دارد که شهرداری تهران همکاری 

خوبی داشته است.

سهم 50درصدی شهرداری از کاالهای خاص
منظور در بخشــی از گزارش به سهم 50درصدی 
شهرداری ها از کاالهای خاص مانند نفت، دخانیات، 
نوشابه و... اشــاره کرد. او با بیان اینکه سال گذشته 
عوارض آالیندگی بیش از 4هزار میلیارد تومان بوده 
است گفت: »این رقم در تهران باتوجه  به پایین بودن 

آالیندگی صنایع اطراف شهر، نسبت به سایر شهرها 
و استان ها کمتر است. البته پرونده عوارض آالیندگی 
سال ها بازمانده بود که این موضوع را پیگیری کردیم 

تا عوارض به نفع شهرداری ها وصول شود.«

همراهی شهرداری در تعیین مالیات خانه های لوکس
تعیین مالیات بر خانه های لوکس و باغ ویالها نیاز به 
اطالعات دارد که در این مورد شهرداری و وزارت راه و 
شهرسازی می توانند کمک کنند. رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشور ضمن بیان این درخواست عنوان کرد: 
»با اطالعات محدودی کــه در اختیار داریم مالیات 
برآورد شــده این خانه ها به کمتــر از 500میلیارد 
تومان رسیده است و اگر شهرداری در این زمینه به ما 
کمک کند می توانیم درآمد قابل توجهی از این محل 
دریافت کنیم.« منظور درخصوص خانه های خالی 
هم گفت: »آمار نشان می دهد که 2.5 میلیون خانه 
خالی در کشور داریم اما آمار وزارت راه و شهرسازی 
500هزار واحد است. مالیات این خانه ها سال قبل 
3هزارو800میلیــارد تومان بــوده و هم اکنون در 
راســتای وصول درآمد ســال قبل قدم برمی داریم 
و کســانی که این مالیات را پرداخت نکنند ماهانه 
2.5درصد جریمه می شوند.« مهدی چمران هم در 
جریان ارائه گزارش مالیــات خانه های خالی گفت: 
»تا سال85 شــهرداری عوارض خانه های خالی و 
زمین های بایر را وصول می کرد اما اخذ این عوارض به 
دولت سپرده شد درحالی که دولت توانایی شهرداری 
در شناســایی امالک را ندارد. بنابرایــن قانون باید 
اصالح شود و شورای عالی استان ها می تواند این کار 

را به صورت قانونی انجام دهد.«

بسته خوش مالیاتی برای مدیریت شهری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در صحن پارلمان شهری گزارشی از 18برنامه تحولی این سازمان داد و بر تعامالت با شورای شهر تهران تأکید کرد

 مشکالت بریانک
زیر ذره بین مدیریت شهری

بریانک، مقصد محله گردی ناصر امانی، 
عضو کمیســیون برنامه وبودجه شورای 
شهر تهران بود و او در جریان ارائه گزارش 
در صحن پارلمان شــهری گفت که این 
محله در حاشیه بزرگراه نواب قرار دارد و این محور بزرگراهی 
گرچه در کاهش ترافیک تهران تأثیرگذار بوده، اما نوسازی 
بافت های فرسوده آن از پوسته و جداره بزرگراه فراتر نرفته و 
خیابان ها و محله های حاشیه بزرگراه با پدیده های اجتماعی 

و فرهنگی جدیدی مواجه شده اند.
امانی تأکید کرد که پس از گذشت ده ها سال از بهره برداری 
از بزرگراه نواب، محله های همجوار )بریانک( همچنان درگیر 
آسیب های اجتماعی هستند. او با بیان اینکه بریانک 30هزار 
نفر جمعیت دارد، گفت: »این محله عالوه بر ناامنی از خدماتی 
مانند نظافت، جمع آوری صحیح و اصولی پسماند به صورت 
کامل برخوردار نیست و در معابر و جوی ها پسماندها رها و 

تبدیل به کلونی  موش ها شده اند.«
امانی به بافت فرسوده هم اشاره و عنوان کرد: »بافت فرسوده 
که درد مزمن و مشترک همه محالت کم برخوردار و عمدتا 
جنوبی تهران است در این محله، مردم و شهرداری منطقه 
را گرفتار کرده و عامل بســیاری از ناهنجاری ها شده است. 
ساختمان های نیمه کاره و فرسوده زیادی وجود دارند که در 
حال ریزش هستند و نمای بسیاری از ساختمان های قدیمی 
و فرسوده که مشرف به معابر عمومی است نیاز به ایمن سازی 
دارد.« در نهایت او چند مورد از مطالبات شهروندان را مطرح 

کرد:

  تأمین امنیت معابر منتهی به بزرگراه شهید نواب به ویژه 
معابر پشت جداره اصلی

  نظافت، الیروبی جوی ها و شست وشوی مخازن
  ایمن سازی ســاختمان های فرسوده مشــرف به معابر 

عمومی
  استقرار دستگاه های خودپرداز حداقل در هر خیابان یک 

دستگاه توسط بانک ها 
  کنترل و نظارت بر خانه های مجردی و پلمب پالک های 

قرمز
  تملک امالک معارضی که در مسیر خیابان های منتهی به 

خیابان خوش و محبوب مجاز قرار دارند.
  جمع آوری تیرهای برق معارض

  احداث پل هــای روگذر نــواب جهت ارتبــاط مجدد 
بخش های شــرق و غرب و دسترســی مردم به بخشــی از 

خدمات که در 2طرف بزرگراه قرار دارد.
  تعیین نحوه مدیریت و واگذاری 3میدانگاه احداث شده در 
بریانک برای جلوگیری از ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی

مهدی پیر هادی
رئیس کمیسیون سالمت 

محیط زیست و خدمات شهری 
۱۲اصله درخت در خیابان ولیعصر، نبش 
خیابان محمــودی قطع شــده اســت. با 
توجه به اهمیت موضــوع، ضرورت دارد 
شــهرداری تهــران ایــن مــورد را پیگیری و 
جرائم الزم در ماده۷ اجرا شود. همچنین 
اگــر درختــان توســط اشــخاص خشــک 
شــده اند، بایــد از طریــق دادگســتری 

پیگیری شود.

زهرا شمس احسان
رئیس کمیته اجتماعی

باتوجه  به وضعیت قرمز ساختمان های 
ناایمــن در برابــر حریــق عــالوه بــر انجام 
اقدامات پیشگیرانه مانند نصب بنر در 
مجــاورت ســاختمان های فاقــد تأییدیــه 
ایمنی، از شــهرداری تهران تقاضا داریم 
نســبت به ایجــاد ســامانه برخــط پایش 
ایمنی ساختمان های موجود شهر تهران 

در برابر خطر آتش سوزی اقدام کند.

تذکرات اعضای شورای شهر تهران

عدد خبر

محله گردی

بین المللــی  نمایشــگاه  مدیرعامــل 
شــهرآفتاب از برپایی دومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت با حضور ۱۴۰شرکت 
تولیدکننــده و دانــش بنیــان خبــر داد. 
»ایــن  گفــت:  تقدس نــژاد  عبــاس 
نمایشــگاه ۴مــرداد بــا هــدف توجــه بــه 
ظرفیــت صنعتی کشــور به عنــوان یکی 
از ظرفیت های صادراتی برگزار می شود 
و شــرکت های بازرگانــی و نمایندگــی 
محصوالت کشــورهای اروپایی و آسیای 

شرقی و... در آن حضور دارند.«

140
شرکت

شــهردار منطقــه۱۷ از رفــع خاموشــی 
بزرگــراه شــهید چراغــی بعــد از ۱۰ســال 
خبــر داد و گفت: ایــن اقدام در راســتای 
افزایش امنیت عابران انجام شده است. 
آنطور که رضا شنگی عنوان کرده، برای 
روشن شــدن این محور بزرگراهی بیش 
از ۲۵عدد پایــه چراغ دکوراتیــو، ۲۵عدد 
 ،LED و ۲۵عــدد المــپ  SMD المــپ
حدود ۱۲۰۰متر طول حفاری و ۱۴۵۰متر 

طول کابل گذاری، شده است.
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