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رئیس جمهــور که بــرای نظارت 

بودجه
ستادی به سازمان برنامه و بودجه 
رفته بــود، شــروط جدیــدی را 
بر تخصیص بودجه ســاالنه به دستگاه های اجرایی 
تعیین کرد. سید ابراهیم رئیسی، خطاب به مدیران 
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: در زمان تنظیم و 
تخصیص بودجه باید بررسی شود که آیا آن سازمان 
متناســب با بودجه ای که به آن تخصیص می یابد، 
بهره وری الزم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این 

موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصالح شود.
به گزارش همشــهری، حضــور رئیس جمهور در 
سازمان برنامه و بودجه چند روز پس از شکل گیری 
شایعاتی مبنی بر استعفا و فشار بر مسعود میرکاظمی 
صورت گرفت. شــروط اعالم شــده رئیسی نشان 
می دهد با نزدیک شــدن به زمان تصویب نهایی و 
ارسال الیحه بودجه سال آینده به عنوان دومین سند 
دخل و خرج ساالنه دولت سیزدهم، سازمان برنامه و 
بودجه در تخصیص بودجه باید حساسیت های مرد 

شماره یک اجرایی کشور را جدی تر بگیرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه 
مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است، شاخص 
سنجش عملکرد این ســازمان را »اجرای عدالت« 
و »نظارت شــجاعانه و بدون تعــارف« بر عملکرد 
بودجه ای دســتگاه های بودجه بگیر اعالم و تأکید 
کرد: ضرورت دارد هر دو عنــوان برنامه و بودجه در 
این سازمان توأمان مورد توجه قرار گرفته و مسئله 
مهم نظارت به عنــوان یکی از شــئونات و وظایف 
مغفول مانده برنامه و بودجه بدون تعارف و مسامحه 

پیگیری شود.
رئیسی طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه کشور 
را ازجمله وظایف مهم ســازمان برنامــه و بودجه 
عنوان و تأکید کرد: این ســازمان تحلیل داده ها را 
به برنامه ریزی برای عملکرد مطلوب ســایر اجزا و 
بخش ها تبدیل می کند. رئیس قوه مجریه تضمین 
ارائه خدمات عمومی با کیفیت و با کمترین هزینه را از 
دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: 

طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای 
پیشرفت همه جانبه برعهده سازمان برنامه و بودجه 
است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی 
نیاز دارد. رئیس جمهور با تأکیــد بر ضرورت توجه 
توأمان به عنوان »برنامه« و »بودجه« در این سازمان، 
شاخص عملکرد ســازمان برنامه و بودجه را اجرای 
عدالت عنوان کرد و گفت: الزمه اجرای عدالت سندی 
اســت که بتواند بخش های برخوردار، کم برخوردار 
و غیربرخوردار را مشــخص کند که در این زمینه 

بهترین دستمایه »سند آمایش سرزمینی« است.
رئیس جمهــور رصــد دائمــی تصمیم ســازی و 
تصمیم گیــری در دســتگاه های اجرایی و تطبیق 
آن با شــاخصه های کالن را از مسئولیت های مهم 
سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این 
شــاخصه های کالن مهم و محوری، افزایش رشد و 
بهره وری است؛ بنابراین در زمان تنظیم و تخصیص 
بودجه به یک ســازمان باید بررسی شود که آیا این 
سازمان متناســب با بودجه ای که به آن تخصیص 
می یابد، بهره وری الزم را دارد یا خیر و اگر پاســخ 
منفی بود این موضوع در بودجه ســال آینده لحاظ 

و اصالح شود.

نظارت بدون تعارف
سید ابراهیم رئیسی در جمع رئیس و مدیران ارشد 
سازمان برنامه و بودجه نظارت را از شئونات و وظایف 
مغفول مانده سازمان یادشده دانست و افزود: اگر در 
کنار تنظیم برنامه و تخصیــص و ارائه بودجه نقش 
نظارتی این ســازمان نیز به شــکل شایسته مورد 
توجه قرار گیرد، بســیاری از انحراف ها و کاستی ها 
در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصالح روندها 
در دولت بسیار کمک خواهد کرد. رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، 
بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد: نظارت شجاعانه 
و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه 
در همه دستگاه ها از سوی سازمان برنامه و بودجه 

مورد تأکید دولت مردمی است.

توجه به سرمایه های خارجی
رئیسی در بخش دیگری از ســخنان خود »تنظیم 
واقع بینانه، مسئله محور و قابل تحقق برنامه هفتم 
توســعه« را از دیگر مأموریت های جدی ســازمان 
برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری 
از طرح های برنامه های پنجم و ششم امکان تحقق 
نیافت، بی توجهی به این 3فاکتور مهم بود، بنابراین 
ســازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد با لحاظ جدی 
این 3 مولفه و همچنین اتکا به سیاست های مصوب و 
سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم کند. 
رئیس جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در 
برنامه ریزی ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند 
و منابع مردمی و سرمایه گذاری های خارجی را نیز 

مورد توجه قرار دهد. 
رئیس جمهور بودجه ریــزی عملیاتی و تخصیص 
بودجه براســاس عملکرد ها را از دیگر ضرورت های 
این سازمان دانســت و گفت: در این زمینه عملکرد 
بودجه ای دستگاه ها اهرم مناسبی است که می توان 
با استفاده از آن تحقق برنامه ها را تضمین و کشور را 

در ریل و مسیر درست قرار داد.

مدیریت بر دخل و خرج دولت
»توجه به فرصت هــای جهش آفریــن«، تأکید بر 
»جزئیــات در بودجه ریــزی« و »نقــش دادن به 
اســتان ها« در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود 
که رئیس جمهور بر آنها تأکیــد کرد و گفت: در این 
زمینه صندوق پیشــرفت و عدالت می توانست در 
بسامان رساندن پروژه های نیمه تمام استانی بسیار 
نقش آفرین و مؤثر باشد که الزم است سازمان برنامه 
و بودجه همچنان اهداف آن را پیگیری کند. رئیسی 
در ادامه مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه همه 
مدیران اجرایی در کشور دانســت و گفت: مدیران 
همچنین وظیفه دارند در کنــار برنامه ریزی برای 
صرف بودجه اخذ شده از ســازمان  برنامه و بودجه 
راهکارهای درآمدزایی در دستگاه ها را مورد توجه 
قرار دهند که در ایــن زمینه یکــی از راهکارهای 

مهم، شناسایی و اســتفاده بهینه از اموال و امالک 
مازاد است.

او با بیان اینکه بخشــی از پروژه هــا و مصوبات دور 
اول سفرهای اســتانی در انتظار تخصیص بودجه و 
اعتبار از سوی این سازمان اســت، بر تامین اعتبار 
طرح های مصوب دور اول ســفرهای استانی تأکید 
کرد. »فعال ســازی دبیرخانه شــورای اقتصادی«، 
»میدان دادن به بخش خصوصی«، »پیگیری مسئله 
مهم کاهش تــورم«، »توجه بــه افزایش بهره وری 
به ویژه در بخش های فرهنگی و آموزشــی کشور«، 
»برنامه ریزی برای مشــارکت بخــش عمومی در 
پروژه های عمرانی و تنظیم بودجه ۱۴۰۲« متناسب 
با تأکیدات و منویات رهبر معظم انقالب و سند تحول 
دولت از دیگر توصیه های ابراهیم رئیسی به سازمان 

برنامه و بودجه بود.

بودجه به دولت رفت
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
هم اعالم کرد: بودجه ســال آینده کل کشور آماده 
شــده اســت و تقدیم هیأت دولت خواهد شد. این 
اظهارنظر در شرایطی صورت می گیرد که چند روز 
پیش حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس با بیــان اینکه طبق توافق 
ســران قوا، بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از 
تصویب الیحه برنامه هفتم توســعه موکول شــد، 
گفت: بر این اساس پیش بینی می شود امسال الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده 
و بررسی الیحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده 
موکول شود. به گفته این نماینده مجلس، اینکه دولت 
چه زمانی الیحه برنامه هفتم را آماده کرده و تقدیم 
مجلس می کند، مشخص نیست؛ فقط قرار شده که 
ابتدا دولت الیحه برنامه را به مجلس ارائه کرده و بعد 
از آن نوبت به بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ می شود. 
حاال باید دید ســازمان برنامه و بودجه ابتدا الیحه 
بودجه را نهایی می کند یا الیحه برنامه هفتم توسعه 

را در اولویت قرار می دهد؟

شروطجدیدتخصیصبودجهبهدستگاهها
رئیس جمهوری در بازدید از سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

مجوز۲۰میلیارددالری،برایتحولحملونقل
وزیر راه و شهرســازی ضمن تشریح وضعیت 

حمل ونقل
نابسامان صنعت حمل ونقل کشور، از دریافت 
مجوز ۲۰میلیــارد دالری برای اصالح ناوگان 
حمل ونقلی خبر داده و ابراز امیدواری کرده است که با توقف 
نامهربانی ها، اجازه اجرای برنامه ها داده شود و بخش حمل ونقل 

کشور اساساً تغییر کند.
به گزارش همشهری، صنعت حمل ونقل ایران در طول ۴دهه 
اخیر، هم از تحریم ها به شــدت آسیب  دیده و مجال نوسازی و 
بهسازی از آن گرفته شده و هم به واسطه تنش های اقتصادی 
و ضعف تولید داخل در تأمین ناوگان، به وضعیت بسیار بدی 
دچار شده است. در این میان گشایش های برجامی برای خرید 
بیش از ۲۰۰هواپیمای تازه نفس نیز به جایی نرســید و اکنون 
آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می گوید، باید در سایه دریافت 
مجوز ۲۰میلیارد دالری، منتظر تحول در ناوگان حمل ونقلی 
کشور به کمک تولید داخل و احتماالً برای خریدهای خارجی با 

سیاست های جدید باشیم.

حال خراب حمل ونقل
وزیر راه و شهرسازی، دیروز بی پرده از حال و روز خراب صنعت 
حمل ونقل ســخن گفت و به مسائلی اشــاره کرد که تاکنون 
بسیاری از متولیان حمل ونقلی حتی حاضر به تأیید ضمنی آنها 
نیز نبودند. رستم قاسمی در حاشیه آیین بهره برداری از باند۲۹ 
چپ فرودگاه مهرآباد، گفت: در مدل های مختلف حمل ونقلی 
مشکل زیادی داریم و شرایط ما اصاًل خوب نیست؛ به گونه ای 
که در بخش ریلی ســرعت حرکت قطارهای بــاری کمتر از 
۱۰کیلومتر بر ســاعت است و در بخش مســافری بسیاری از 
واگن ها و لکوموتیوها دوبرابر عمر آنها تمام  شده است. وزیر راه 
و شهرسازی همچنین به وضعیت بد ناوگان در بخش جاده ای 
اشــاره کرد که فعاًل ۴۰۰هزار کامیون تــردد دارند و بیش از 

۲۰۰هزار دستگاه باید از رده خارج شود. 
به گفته قاسمی، با این ناوگان ســالی چندهزار میلیارد تومان 
سوخت هدر می دهیم. به گزارش همشهری، بررسی ها حاکی 

از این است که مصرف ســوخت این ۲۰۰هزار دستگاه ناوگان 
جاده ای نیازمند نوســازی، حدود ۲ تا 3برابر میانگین مصرف 
سوخت ناوگان مدرن است و فقط از همین محل هزینه بسیار 
زیادی برای حوزه انرژی و محیط زیست کشور به همراه دارد. 
برای مقابله با این مشــکل، تمهیداتی بــرای واردات ناوگان 
کارکرده با عمر 3سال اندیشیده شــد که البته هم به واسطه 
مقیاس واردات و هم به واســطه بوروکراســی های گمرکی و 
کارشکنی دالالن، هرگز نتوانست سهم چشمگیری در نوسازی 

این ناوگان داشته باشد.

مشکالت صنعت هوایی
جدای از حال خراب ناوگان ریلی و جاده ای کشــور، وضعیت 
صنعت هوایی نیز بسیار خراب است و این صنعت چند مشکل 
جدی دارد. نخستین مشکل بزرگ این صنعت، اثر تحریم های 
۴۰ســاله و ممنوعیت ورود هواپیماهای جدید و اســتفاده از 
تأمین مالی خارجی است که باعث شده پرنده های با میانگین 
عمر باالی ۲5سال در کشور پرواز کنند. این اتفاق مستقیماً بر 
مقیاس بازار صنعت هوایی ایران، درآمد شــرکت ها و وضعیت 
مالی کارکنان این حوزه نیز اثرگذار بوده است؛ به گونه ای که از 
نگاه وزیر راه و شهرسازی، یکی از مشکالت اساسی در صنعت 
هوایی مربوط به کارکنان است و تا زمانی که وضع آنها منطقی 

نشود، کارکردن آنها سخت است. 
قاســمی در مراســم دیروز گفت: وضعیت معیشت کارکنان 
هوایی کشور فاجعه است و در دولت آن را مطرح کرده ام و باید 
در مجلس هم مطرح شود. او ادامه داد: ۶سال است که کارکنان 
آتش نشانی و برج مراقبت مابه التفاوت حقوق خود را دریافت 
نکرده اند، گرچه بهره برداری از باند۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد کار 

بزرگی بود اما وضع فرودگاه های ما اصاًل خوب نیست.

خسران در فرودگاه سازی
نکته دیگری که وزیر راه و شهرسازی در نشست دیروز مطرح 
کرد، عقب مانــدن ایران در احداث و تجهیز فرودگاه هاســت. 

قاســمی گفت: »من از ۶۰کشــور بازدید کــرده ام. وقتی از 
فرودگاه های کشور همسایه وارد فرودگاه امام می شویم انگار 
از شهر بزرگ وارد روستا می شــویم. فرودگاه استانبول کمتر 
از ۴سال ساخته شــد، در دوران کرونا باالترین میزان پذیرش 
مسافر را داشت و برای ۲۰۰میلیون مسافر طراحی شده است. 
وقتی با خارجی ها وارد فرودگاه امام می شویم خجالت می کشیم. 
سایر فرودگاه ها هم همانطور است.«  وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: برخی از ترمینال های فرودگاه مهرآباد برای 5۰سال پیش 
است و نیازمند تغییر اساسی در آن هستیم. فرودگاه مشهد دیگر 
قابلیت نشست  و برخاست هواپیما را ندارد و باید شهر فرودگاهی 
مشهد ساخته شود. قاسمی گفت: اقداماتی برای افزایش تعداد 
هواپیماها انجام شده و باید بخش هوایی کشور تغییر بنیادی 
کند و پروازهای حج امسال بدون حادثه و تنها با یک ایرالین 
انجام شد. کار بزرگ دیگر پروازهای اربعین بود که ۱5۰هزار 
مسافر رفت و ۱5۰هزار نفر برگشت با کمترین تأخیر انجام شد.

امید 20میلیارد دالری با توقف نامهربانی ها
مهم ترین بخش از اظهارات دیروز وزیر راه و شهرسازی مربوط به 
اقداماتی بود که این وزارتخانه برای اصالح صنعت هوایی و رفع 
مشکالت در دستور کار دارد اما همکاری الزم انجام نمی شود. 
قاســمی با بیان اینکه نامهربانی هــا را می بینیم، گفت: مجوز 
۲۰میلیارد دالری گرفته ایم که اگر بگذارند اجرایی شود، بخش 
حمل ونقل کشور اساساً تغییر می کند. همچنین مذاکرات خرید 
هواپیما انجام شده و برای ســاخت لکوموتیو در داخل قرارداد 
امضا شده است. گرچه این اظهارات قاسمی بسیار سربسته و 
بدون جزئیات است اما نشان دهنده ارتباط مسائلی است که در 
پشت پرده وزارت راه و شهرسازی می گذرد. حواشی ایجادشده 
برای وزیر راه و شهرسازی و شایعه ای که ۲روز برای استعفای او 
مطرح شده بود، در کنار کلیدواژه های عدم همکاری و نامهربانی 
که در دیروز اظهار شد، به احتمال زیاد اتفاقی نیست و کنار هم 
قراردادن آنها می تواند ابعادی از دالیل عدم پیشرفت برنامه ها 

در این وزارتخانه را روشن کند.

۲وزارتخانه کار و اقتصاد، آستین باال زدند
دستفروشی سامان می یابد

پدیده دستفروشی شاید تا پایان سال و در قالب یک طرح بین 
وزارتخانه ای به رسمیت شناخته شود و ساماندهی آن در دستور 
کار قرار بگیرد. این گزاره ای است که معاون اشتغال و کارآفرینی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ساماندهی دستفروش ها 

اعالم کرده است.
به گزارش همشهری، ساماندهی دستفروشی، مسئله ای است 
که چندین دســتگاه عریض و طویل را به  خود مشغول کرده و 
وزارتخانه های کشور، اقتصاد، کار، صنعت و سازمان شهرداری ها 
در سال های متمادی طرح ها و اقدامات در این زمینه را در دستور 
کار داشته اند؛ که البته همچنان به ساماندهی کلی و قاعده مند 
این پدیده منجر نشده اســت. از نگاهی دیگر، سال هاست که 
عنوان مشاغل کاذب به این پدیده نمی چسبد و دستفروشی به 
یک حرفه پرجمعیت، به نسبت آزاد و گاه پردرآمد تبدیل شده که 
البته آمار مشخص و درستی هم از شاغالن این حرفه وجود ندارد. 
مثال در تهران روایت هایی از 3۰هزار تا 5هزار نفر مطرح می شود 

که هیچ کدام را نمی توان مستند و قابل اتکا دانست.

طرح بین وزارتخانه ای برای پدیده دستفروشی
دستفروشی به خصوص در کالنشهرها به پدیده ای رایج تبدیل 
شــده و با وجود تمام مخالفت هایی که ممکن اســت اصناف 
محلی، نیروی انتظامی یا شهرداری ها با آنها داشته باشند، بازهم 
حضورشان در سطح معابر مکان های پرجمعیت مشهود است. 
معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
مورد ساماندهی دستفروش ها می گوید: این مسئله مربوط به 
چند وزارتخانه مانند وزارت کشور، اقتصاد، کار، بخش اصناف 
وزارت صنعت و همچنین ســازمان شهرداری هاست و تاکنون 
چندین بار برای ساماندهی آنها اقدام کرده ایم. محمود کریمی 
بیرانوند می افزاید: البته دستفروشــی خودبه خود یک شــغل 
اســت و بعضا درآمد خوبی هم دارد، اما باید چارچوب داشــته 
باشــد. کریمی بیرانوند با بیان اینکه فعال دستفروشی رسمیت 
پیدا نکرده، ابراز امیدواری می کند تا آخر ســال، بتوان پدیده 
دستفروشــی را در قالب طرح بین وزارتخانه ای به رســمیت 

شناخت و ساماندهی کرد.

دستفروشی از نگاه آمار
شیوع کرونا اثر بســیار پررنگی بر پدیده دستفروشی داشت و 
به واســطه کاهش تردد و تجمع مردم در سطح شهر، جمعیت 
دستفروش ها نیز به شدت کاهش پیدا کرد. در ادامه، با کاهش 
محدودیت های طــرح فاصله گــذاری اجتماعی بــرای مهار 
کرونا، به تدریج دســتفروش ها هم به بازار برگشــتند و بحث 
لزوم ساماندهی آنها نیز داغ شــد. البته همچنان آمار رسمی و 
مستندی از وضعیت دستفروشان وجود ندارد. به عنوان نمونه، 
برخی منابع تعداد دستفروشان فعال در شهر تهران را 3۰هزار نفر 
تخمین می زنند؛ اما چند ماه پیش مدیرعامل شرکت شهربان و 
حریم بان شــهرداری تهران اعالم کرد با تدابیر اندیشیده شده، 
تعداد دستفروشــان به 5هزار و 8۰۰نفر رســیده است. طبق 
اظهارات مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در 
اردیبهشت امسال، روزانه ۴5۰۰نفر دستفروش در متروی تهران 
تردد می کردند. در این میان، آمارهای مربوط به ســامانه های 
ثبت نام از دستفروشان نیز چندان قابل اتکا نیست؛ به خصوص 
که از یک ســو برخی افراد بدون اینکه دستفروش باشند برای 
بهره منــدی از امکاناتی نظیر واگذاری غرفه در این ســامانه ها 
ثبت نام می کنند و از سوی دیگر برخی دستفروشان به واسطه 
نقص در مدارک یا برای مخفی مانــدن از تهدیدهای احتمالی 

سازمان امور مالیاتی حاضر به ثبت نام در این سامانه ها نیستند.

تالقی اشتغال دستفروشی و انضباط شهری
وقتی متولیان اقتصادی قادر به ایجاد اشتغال مکفی و مقبول برای 
جامعه نباشند و سازوکارهای اقتصاد کالن نیز هم راستا با تولید 
و حوزه های مولد نباشد، ضریب پیدایش مشاغل کاذب، نامقبول 
یا مشاغل در تضاد با برخی شئون زندگی افزایش پیدا می کند؛ 
همانگونه که در اغلب بازارها به واسطه اقتضائات اقتصادی کشور، 
شاهد شکل گیری گنگ های داللی، سوداگری، احتکار، قاچاق 

و... هستیم. 
در این میان، بدنه جامعه که قدرتی بــرای راه اندازی و اجرای 
چنین ســازوکارهای ساختارشــکنانه اقتصادی ندارد، برای 
امرارمعاش و اشتغال معمول خود، مشاغلی از نوع دستفروشی، 
اشــتغال خانگــی یا مشــاغل خیابانــی نظیر گل فروشــی، 
شیشه پاک کنی، جمع آوری ضایعات و... را به راه می اندازد. این 
رویه، به ویژه در کالنشهرها با انضباط شهری تالقی پیدا کرده 
و گاه به بروز اختالل در روند معمول زندگی شــهروندان منجر 
می شود و مدیران شهری ناچار به ساماندهی آنها هستند؛ اتفاقی 
که در مورد بسیاری از این دست مشاغل اجرا شده و با ضرایب 
متفاوت به موفقیت رسیده است اما در مورد پدیده دستفروشی، 
به واسطه ابعاد گسترده این پدیده و ذینفعان مسئوالن زیادی 
که با این پدیده سر و کار دارند، کار سخت تر است. در این بین، 
مدیریت شهری غالبا به دنبال ساماندهی دستفروشان براساس 
حفظ احترام و معیشــت آنها بوده و بر حذف بساط گستران از 
پیاده روها تمرکز نکرده است. از ســوی دیگر وابستگی شدید 
مشاغل دستفروشی با تردد جمعیت و شهروندان، عاملی است 
که اسکان شــاغالن این حوزه را بسیار سخت می کند، زیرا اوال 
فضاهای متناسب با این مشاغل در شهر محدود است و با فرض 
ساماندهی بخشی از دستفروشان، بار دیگر امکان جایگزینی آنها 
از طریق سایر دستفروشان در محل های قبلی وجود دارد. در این 
میان، وجه نامناسب و غیرمقبول برخورد انتظامی با دستفروشان 
در محل هایی که مشمول ساماندهی شده اند باعث می شود تمام 

رشته های ساماندهی، پنبه شود.

دستفروشی، کسب وکار رسمی می شود
شاید اگر برنامه های میان وزارتخانه ای مورد نظر وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تدوین و رونمایی شود، بتوان با استفاده از 
چندین ابزار، ابتدا مشاغل جایگزینی برای دستفروشی ایجاد 
کرد و در ادامه، به صورت کارشناسی، تمهیداتی برای ساماندهی 
گسترده شاغالن این حرفه به ویژه در تهران اندیشید؛ به خصوص 
که رئیس مرکز بهبود کسب وکار وزارت اقتصاد هم می گوید با 
اعطای شناسه یکتا به دستفروشان، حرفه دستفروشی به عنوان 
کسب وکار رسمی اعالم می شود. امیر سیاح دیروز از آغاز مرحله 
اجرایی ساماندهی دستفروشان شهر تهران خبر داد و گفت: با 
کمک شهرداری ها و وزارت کار، شغل دستفروشی از یک حرفه 
مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته های 
شهرداری ها تبدیل می شود و صاحبان این مشاغل با ارائه کد ملی 

می توانند مجوز کسب وکار دریافت کنند.

مبنای غلط مالیات خانه های خالی
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی 
می گوید: در بحث مالیــات بر خانه های 
خالی و وصول آن ما تمام ظرفیت را اجرایی 
کردیم، ولی مبنای قانون به شدت اشتباه 
است زیرا طبق آمار وزارت راه و شهرسازی 5۲۰هزار خانه خالی 
وجود دارد، ولی روش شناسایی غلط بوده و ۲۱۶هزار اعتراض 

در این باره صورت گرفته است.
او برای رفع اشکال روش شناسایی خانه های خالی یک پیشنهاد 
مشخص ارائه داده و می افزاید: در شناسایی امالک خالی باید 
از ظرفیت شــهرداری ها اســتفاده کنیم، مأموران شهرداری 
به صورت مویرگی حضور دارند؛ در نتیجه باید از شهرداری ها در 
این باره استفاده کرد و منافع آن را به صورت نصف با شهرداری 

تقسیم کرد.
اذعان رئیس سازمان مالیاتی بر خطای روش شناسایی خانه های 
خالی از یک سو و پیشــنهاد او مبنی بر اســتفاده از ظرفیت 
مأموران شهرداری از سوی دیگر نشان می دهد سازمان یادشده 
دچار خطای یادگیری است. زیرا اوال مســئولیت و ماموریت 
مأموران شهرداری تعریف شده و آنها دست کم از حیث قانون 
در این زمینه مسئولیتی ندارند و دوم اینکه درگیر کردن یک 
نهاد اجتماعی و شهری با ماموریت خدمات رسانی به شهروندان 
و شهر به مأموران شناســایی خانه های خالی تعارضی جدی 
را به همراه دارد. به نظر می رســد داوود منظــور به جای جلب 
مشارکت مأموران خدوم شهرداری برای شناسایی خانه های 
خالی باید به فکر اســتفاده از روش ها و تجربه های موفق دیگر 
کشورها باشد. چنان که حتی ممکن است روش پیشنهادی او 
هم جواب ندهد و اطالعات جمع آوری شــده دارای ایرادها و 
خطاهای جدی باشد. بگذارید مأموران شهرداری، امین و خادم 

شهر و شهروندان باقی بمانند.

معمای مدیریت مصرف آب
  خبر: محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت 
آبفای تهران می گوید: اگر بخواهیم آب مصرفی را از 
شرب در تهران تفکیک کنیم باید دو نوع لوله کشی 
داشــته باشــیم یعنی باید ۹ هزار کیلومتر شبکه 
آب مجزا ایجاد کنیم که بــه لحاظ اقتصادی ۹هزار 
کیلومتر باالی ۷۰ تا8۰هزار میلیارد تومان هزینه 
دارد که نه در توان دولت است و نه زیرساخت های 

تهران چنین اجازه ای را می دهد. 
  نقد: می گویند سنگ بزرگ عالمت نزدن است 
و گفته های مدیرعامل آبفای تهران به وضوح نشان 
می دهد تفکیک آب شرب از آب بهداشتی نه شدنی 
است و نه بودجه ای برای آن وجود دارد. با این حال 
روشن است که مدیریت مصرف آب شرب در کشور 
به یک معما تبدیل شده و تأکید و توصیه بر رعایت 
مصرف این مایه حیات در بلندمدت جواب نمی دهد. 
از این رو بهتر اســت مدیران آب و فاضالب به دنبال 
اجرای برنامه های عملیاتی و استانداردسازی ابزارها 
و زیرساخت های انتقال، توزیع و مصرف آب باشند. 
این برنامه البته با توجه بــه ظرفیت های قانونی و 
همچنین توان شــرکت های فعال در حوزه تولید 
کاالها و تجهیزات مصرف آب، هم شدنی است و هم 
در میان مدت راهگشاست. استانداردسازی وضعیت 
مصرف آب در کولرهای آبی، اســتفاده از تجهیزات 
کاهنــده مصــرف و همچنین الزام شــرکت های 
تولیدکننــده و واردکننده شــیرآالت و ابزارها به 
رعایت استانداردها، زمینه را برای مدیریت مصرف 

بهینه آب شرب هموار می سازد. 

چهره روز

نقد  خبر

گزارش


