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تصور عمومي آن اس�ت كه ش�هرداري ها از نظر اقتصادي 
وضعيت بسيار خوبي دارند و تأمين درآمد در اين دستگاه 
عمومي بسيار سهل و آسان است. اين در حالي است كه به 
دليل ماهيت كاري شهرداري ها و ارائه خدمات به نياز هاي 
ش�هروندان در همه بخش ه�اي زندگي، ش�هرداري ها نه 
تنها در تأمين درآمد نگهداشت ش�هر با مشكالت جدي 
روبه رو هس�تند بلكه به دليل ش�رايط اقتصادي كش�ور 
و افزاي�ش تورم و كاهش روند س�اخت و س�از هم�واره با 
كسر بودجه مواجه مي باش�ند. نبود منابع درآمد پايدار و 
هزينه جاري بسيار سبب شده اس�ت تا بيش از يك هزار 
ش�هرداري حتي در تأمين حقوق كاركنان خود با مشكل 
مواجه ش�وند. محقق نش�دن مديريت يكپارچه و كاهش 
سهم ش�هرداري ها از ارزش افزوده عماًل در آينده نزديك 
ش�هرداري ها را به سوي ورشكس�تگي خواهد كشاند. بر 
اين اس�اس زماني كه نمايندگان مجلس به حذف سهم ۳ 
هزار و ۲00 ميليارد توماني شهرداري ها از عوارض ماليات 
ارزش اف�زوده رأي دادن�د، گم�ان نمي كردند اي�ن قانون 
باعث ورشكس�تگي و افزايش بدهي هاي تعداد زيادي از 
شهرداري ها شود. با اين حال درست مصرف كردن اعتبارات 
و هزينه ه�ا مي تواند در كنار پرداخت س�هم ش�هرداري 
از س�وي دولت به گ�ردش و ارائه خدماتش منجر ش�ود. 

  
  دست خالي شهرداري ها براي ارائه خدمات 

شهرداري ها دستگاه هاي عمومي هس��تند كه مي توان گفت 
در تمامي عرصه ه��ا اع��م از فرهنگي، اجتماع��ي و خدماتي 
ارائه خدمات مي كنند و به دليل افزايش نرخ رش��د جمعيت 
شهرنش��يني ارائه خدمات بايد افزايش ياب��د. نياز هاي جديد 
شهروندان و ارائه خدمات به روز به شهروندان و نوسازي و احياي 
بافت هاي فرسوده، گره گشايي از ترافيك و تكميل شبكه هاي 
حمل و نقل سبب شده است تا درآمد شهرداري ها از ساخت و 
ساز و عوارض جوابگوي هزينه ها در شهر نباشد. كمك دولت 
در بخش زيرساخت ها نيز بعضاً به صورت قطره چكاني صورت 
مي گيرد. بايد توجه كرد كه ش��هر موجود زنده اي اس��ت كه 
نيازمند مراقبت مستمر است بر اين اساس هرگونه كم كاري 

در ارائه خدمات خأل ها را نشان مي دهد. دست به دست شدن 
مسائل و مشكالت در ميان دولت كار را به جايي رسانده است 
كه با گذر زمان بر دامنه مش��كالت افزوده ش��ده است. با نگاه 
دقيق تر به عملكرد شهرداري ها مشخص مي شود كه كارهاي 
بر زمين مانده شهرداري ها بسيار است و اقدامات براي جبران 
كسر بودجه ها بسيار ناچيز. سال گذشته در بسته ارسالي بودجه 
سال ۹۷ به مجلس رديفي گنجانده شده بود كه براي جبران 
كسري هدفمند يارانه ها مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان سهم 
شهرداري ها از عوارض ماليات بر ارزش افزوده كسر شود، اين در 
حالي بود كه به دليل تراكم و مشغله هاي كاري نمايندگان اين 
موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفت. پس از تصويب اين رديف 
و كاهش اعتبارات شهرداري ها مجلس تازه متوجه اهميت اين 
موضوع شد كه طرحي براي بازگشت اين مبلغ به شهرداري ها 
در كميسيون عمران مجلس تهيه شده است و مجلس تالش 
مي كند اين قانون در بودجه س��ال آينده اصالح شود. مهرداد 
الهوتي، رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس در اين باره 
مي گويد: در بودجه امسال اتفاقي كه براي شهرداري ها افتاد و 
۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه آنها كاهش يافت، اينها پول 
دولت نبوده است و از رديف ها برداشته شده است. اميدواريم با 

حساسيت مجلس اين پول به شهرداري ها بازگردد. 
  سنگ اندازي پيش پاي شهرداري ها 

در حال حاضر ۳۷ هزار دهياري و بيش از هزار و ۲6۰  شهرداري 
در كشور وجود دارد كه كمبود منابع مالي عمده ترين مشكل 
مديران آن اس��ت. ش��هرداري ها 6 درصد از جميعت كشور را 
تشكيل مي دهند، ولي ۳ درصد بودجه كشور را كسب مي كنند. 
در اين خصوص مهدي مقدسي، عضو فراكسيون مديريت شهري 
مجلس شوراي اسالمي نيز با بيان اينكه حذف اين سهم ظلمي 
در حق شهرداري ها بوده اس��ت، مي گويد: ۷۰ درصد جمعيت 
در شهرها ساكن هستند و ما بايد در جهت تقويت شهرداري ها 
قدم برداريم، حذف اين درآمد ممكن اس��ت خدمات به مردم 
در شهرها را دچار مشكل كند. در حال حاضر كه شهرداري ها 
درآمد پايداري ندارند بايد انصاف داشته باشيم و از شهرداري ها 
حمايت كنيم. همچنين در اين خص��وص محمدرضا رضايي، 
رئيس كميسيون عمران مجلس هم مي گويد: شهرداري ها وضع 

خوبي ندارند، در حالي كه شهرداري ها به درآمد پايدار نياز دارند 
اما نزديك به ۹۰ درصد آنها درآمدهاي خود را از محل مسكن 
و ساخت و ساز تهيه مي كنند. وقتي كه ساخت و ساز در ركود 
باشد شهرداري ها به شدت آسيب مي بينند. در حال حاضر بيش 
از هزار شهرداري در سطح كش��ور ورشكسته هستند و تأمين 
هزينه هاي خودشان را ندارند چه برسد كه براي زيرساخت هاي 
عمراني شهر هزينه كنند، بنابراين بايد به سمت بازگشت اين 

درآمد پايدار به شهرها برويم. 
  بحران مالي در شهرداري هاي كشور 

در خصوص اينكه اين ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد بايد به شهرداري ها 
بازگردد ميان نمايندگان مجلس و اعضاي ش��وراي شهرهاي 
كشور اتفاق نظر اس��ت و آن را كم لطفي در حق شهرداري ها 
مي دانند. در وضع اقتصادي كنوني كه افزايش هزينه ها و كاهش 
درآمدها ش��هرداري ها را با بحران روبه رو كرده اس��ت، حذف 
چنين درآمدي و اختصاص آن به هدفمن��دي يارانه تصميم 
منصفانه اي به نظر نمي آيد. نمايندگان مجلس معتقدند فشار 
به شهرداري ها فش��ار به مردم و كاهش خدمات به شهروندان 
اس��ت. هادي بهادري، عضو كميسيون عمران مجلس معتقد 
اس��ت: قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده مش��كل دارد و كاهش 
سهم ش��هرداري ها از اين ماليات بسياري از ش��هرداري ها را 
دچار بحران و مشكل كرده اس��ت. نمايندگان مجلس تالش 
مي كنند اين قانون را اصالح كنند. در حال حاضر بيش از ۳۷ 
هزار دهياري و بيش از هزار و ۲6۰ شهرداري در كشور وجود 
دارد كه كمبود منابع مالي عمده ترين مشكل مديران آن است. 
شهرداري ها 6 درصد از جمعيت كش��ور را تشكيل مي دهند، 
ولي ۳ درصد بودجه كشور را كسب مي كنند. ۴۰ درصد بودجه 
شهرهاي كوچك و دهياري ها از محل اعتبارات سوخت تأمين 
مي ش��ود به همين دليل اس��ت كه نمايندگان مجلس با يك 
فوريت خواستار طرح تأمين بخش��ي از منابع شهرداري ها و 

دهياري ها شده اند. 
اكبر رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس درباره حل مشكل 
جابه جايي اعتبار شهرداري ها و دهياري ها مي گويد: اشتباه در 
جابه جايي اعتبار ش��هرداري ها و دهياري ها از مهم ترين علل 
حذف كمك هاي دولتي اس��ت. ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان 

بودج��ه ش��هرداري ها و دهياري ها كه بايد به حس��اب وزارت 
كشور واريز مي شد اشتباهاً به رديف متفرقه يارانه ها واريز شد و 
مشكالتي را براي شهرداري ها به وجود آورد. وي تأكيد مي كند: 
نمايندگان مجلس بالفاصله با يك طرح يك فوريتي، اين موضوع 
را در مجلس مطرح كردند و بحث جابه جايي اين بودجه مطرح 

شد و در مرحله اول مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت. 
  س�ايه س�نگين اليحه ماليات ب�ر ارزش اف�زوده بر 

شهرداري ها 
در گذشته ش��هرداري ها عوارض مختلفي را از مردم دريافت 
مي كردند و با آنها امورات جاري شهر را انجام مي دادند اما بعد از 
مدتي تمامي عوارض ها تجميع و تحت عنوان ماليات بر ارزش 
افزوده تعريف شد. بر اين اساس مجيد فراهاني رئيس كميته 
بودجه شوراي شهر تهران از مسكوت ماندن بندهايي از اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده كه تأثير منفي بر عملكرد شهرداري ها 
داشت، خبر داد. وي با بيان اينكه در سنوات گذشته ۳۰ درصد 
ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها تخصيص داده مي شد، 
افزود: از اين مبلغ 88 درصد به تهران و 1۲ درصد به روستاهاي 

اطراف واگذار مي شد. 
وي با بيان اينكه طبق اليحه اي كه دولت به مجلس ارسال كرده 
تا ماليات بر ارزش افزوده ساماندهي شود، عماًل سهم ماليات 
بر ارزش افزوده شهرداري ها به شدت كاهش يافته است و اين 
مي تواند شهرداري ها را در اداره اموراتشان با مشكالت جدي 
مواجه كند، اظهار كرد: در حال حاضر سهم شهرداري از ماليات 
بر ارزش افزوده ۳۰۰۰ ميليارد تومان است كه مبلغ خوبي براي 
اداره شهر است. وي با بيان اينكه اگر اليحه جديد تصويب شود 
قطعاً شهرداري ها به خصوص كالنش��هرها با مشكالت جدي 
در اداره شهرش��ان مواجه مي ش��وند، گفت: بر اساس اليحه 
دولت تمام��ي ماليات ها بايد به خزانه دولت  ريخته ش��ود و از 
آنجا سهم هر سازماني تخصيص داده شود كه واريز ماليات به 
خزانه دولت و همچنين روند تخصيص و چگونگي بازگرداندن 
سهم شهرداري ها به آنها نيز جاي سؤال و يك مسير پر فراز و 
نشيب است كه مي تواند مشكالت زيادي را ايجاد كند. رئيس 
كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده كه از س��وي دولت به مجلس ارسال شده، به 
گونه اي اس��ت كه امكان وضع عوارض از شوراهاي شهر سلب 
مي شود، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه وضع عوارض 
يكي از مهم ترين اظهارات شوراهاي ش��هر است كه بر اساس 
وضعيت شهرها، زمان و مكان، عوارض مختلفي را وضع مي كند 
و حاال كه در اليحه جديد وضع عوارض از شوراهاي شهر سلب 
مي شود، يعني يكي از مهم ترين كاركردهاي شورا از آنها گرفته 
مي شود. وي با بيان اينكه رسيدگي به اين اليحه در دستور كار 
كميس��يون اقتصادي مجلس قرار دارد، گفت: با حضور آقاي 
الويري رئيس شوراي عالي اس��تان ها و جمعي از نمايندگان 
شوراي ش��هر تهران با اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس 
جلسه اي را در خصوص اين اليحه و تأثيرات مخفي اش بر اداره 
شهر برگزار كرديم و به اين نتيجه رسيديم از آنجايي كه اليحه 
مديريت يكپارچه شهري به عنوان »اليحه مادر« در دولت در 
حال بررسي اس��ت و هنوز به صحن مجلس نيامده است، اين 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده مسكوت بماند تا بتوانيم در مورد 
ابعاد مختلف اليحه ماليات بر ارزش افزوده تصميمات جديدي 
بگيريم.  بايد توجه داشت شهرداري ها در شرايط كنوني حساب 
خرج و دخل خود را داشته باشند و از هزينه هاي غيرضروري 
بكاهند تا خللي در ارائه خدمات به شهر و شهروندان وارد نشود. 
بر اين اس��اس بايد دولت و مجلس پاسخگوي مطالبات گري 

شوراها و شهرداري ها باشند.

در حالي كه هنوز تكليف ش�هردار بازنشسته شهر تهران 
مشخص نيس�ت و تغييرات به وجود آمده شوك جديدي 
را به مديريت جديد وارد كرده است و با جايگزيني معاون 
جديد تكليف برنامه س�وم توسعه ش�هرداري به صورت 
واضح مش�خص نيس�ت، اين انتظ�ار مي رود ت�ا اين مهم 
هرچه س�ريع تر تعيين تكليف و ايرادات برنامه سوم رفع 
ش�ود؛ چراكه اين برنامه مس�ير حركت مديريت ش�هري 
پايتخ�ت را مش�خص خواهد ك�رد. بر اين اس�اس معاون 
برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران 
با تأكيد بر اينكه نيمي از فرآيند توسعه شهر بايد از طريق 
توسعه سازمان ش�هرداري پيموده شود، تأكيد كرد: يكي 
از اهداف برنامه س�وم توسعه اين اس�ت كه شهرداري به 
يك سازمان بين المللي، توس�عه يافته و شفاف بدل شود. 
كليات برنامه سوم توسعه شهرداري تهران در جلسه كميسيون 
برنامه و بودجه ش��وراي شهر به تصويب رس��يد بر اين اساس 
چندي پيش درجلسه ش��وراي ش��هر يكي از اعضاي شورای 
تهران پيشنهاد داده بود با توجه به ايراداتي كه اين برنامه دارد، 
بهتر است برنامه دوم توسعه شهر تهران يك سال ديگر تمديد 
شود، اما به نظر مي رسد كه معاون جديد توسعه و برنامه ريزي 
شهرداري تهران نيز بر اشكاالت اين برنامه واقف است و مدعي 

شده كه برنامه سوم شهر تهران بايد بازآرايي شود. 
برآيند اعضاي شوراي شهر تهران از برنامه سوم توسعه پايتخت 
نش��ان مي دهد اين برنامه راهبردي كه مطالعات آن يك سال 
طول كشيد، ايرادات و اشكاالت فراواني دارد و به همين دليل 

بايد براي رفع اين مشكالت زمان بيشتري صرف شود. 
به همين دلي��ل بود كه حج��ت نظري، در جلس��ه علني روز 
يكشنبه به ساير اعضاي شوراي ش��هر تهران پيشنهاد داد به 
كليات برنامه توسعه سوم رأي ندهند تا به شهرداري بازگردند 
و مجدداً مورد بررسي قرار بگيرند. اين عضو شوراي شهر تهران 
بر اين باور است كه براي رفع ايرادات برنامه سوم توسعه شهر 
تهران حداقل دو تا سه ماه زمان الزم است تا در زمان اجراي آن 

پايتخت با مشكالت كمتري روبه رو شود. پيشنهاد حجت نظري 
اين بود كه مي توان يك سال برنامه توسعه دوم را تمديد كرد 
تا برنامه سوم كه پنج سال آينده شهر تهران را دربرمي گيرد، 
بيشتر مورد بررسي قرار بگيرد و در زمان ممكن به همه جوانب 
آن نمي توانيم رس��يدگي كنيم. به رغم ايراداتي كه در جلسه 
بررسي برنامه سوم توسعه از سوي اعضاي شوراي شهر تهران 
مطرح شد، اما در جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران با چهار رأي موافق و يك رأي مخالف، كليات اين برنامه 
به تصويب رسيد. به اعتقاد سكينه اشرفي، برنامه  ريزي به روش 
هسته كليدي با رويكرد مديريت يكپارچه پايدار شهري و ارائه 
برنامه توسعه شهر و نه شهرداري، همخواني ندارد؛ چراكه در 
تمام برنامه هاي جهاني و تجربيات نگارش برنامه هاي كلي نگر 
توسعه ملي و ش��هري، اتكاي صرف به هسته هاي پيش برنده 
وجود نداشته است و لزوماً اين نوع نگاه، براي توسعه كشور، يا 

شهر، نگاه اقناع كننده اي نيست. 

معاون شهردار تهران بر اين باور است كه بايد يك هسته مركزي 
براي برنامه تعيين و س��اير اقدامات حول آن ساماندهي شود، 
اگر حمل و نقل عمومي را هسته مركزي تعريف كنيم، در اين 
صورت همه فعاليت ها و احكام حول همين موضوع س��امان 
مي يابد، اما نمي توان هفت مس��ئله اصلي را به عنوان هس��ته 

مركزي تعريف كرد و به يك برنامه منسجم و واحدي رسيد. 
به همين دليل پيشنهاد مي ش��ود ظرف مدت مشخصي  يك 
بازآرايي -و ن��ه بازنگري- در احكام برنامه انج��ام داد و پس از 
تصويب احكام در شوراي شهر، بر اس��اس احكام تأييد شده، 
نسبت به برنامه ريزي براي شاخص هاي كمي و پروژه هاي قابل 

اجرا اقدام كرد. 
  هوشمندسازي بر اساس اطالعات صحيح و به روز  

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران با 
بيان اينكه شهر هوشمند به معناي استفاده از دوربين، اينترنت 
يا سخت افزارهاي پيچيده نيس��ت، تأكيد كرد: شهر هوشمند 

به معناي اس��تفاده از ظرفيت هاي آمار، اطالع��ات و داده هاي 
شهر براي تس��هيل فرآيندهاي اداره شهر و مشاركت شهروند 
در اقتصاد شهري است. اش��رفي اظهار كرد: مديران با استفاده 
از آمار و تحلي��ل داده ها مي توانند تصوير صحيحي نس��بت به 
آينده در ذهن خود ترسيم كنند و بر اساس اين تصوير درست، 
تصميماتي اتخاذ كنند كه به  دور از هرگونه سليقه محوري، بر 
اساس داده هاي معتبر و قابل دفاع باشد. معاون شهردار تهران 
تصريح كرد: مجموعه شهرداري تهران به عنوان مهم ترين نهاد 
عمومي ش��هر تهران با پيچيدگي هاي متعدد محيطي مواجه 
است و نياز دارد تا براي مديريت اثربخش و كاراي شهر تهران، 
سازماني هوش��مند و چابك داشته باش��د و بي شك پيش نياز 
اوليه و اصول��ي در كليه تصميم گيري ها، سياس��ت گذاري ها، 
برنامه ريزي ها و سنجش سياس��ت هاي اتخاذشده، وجود آمار 
دقيق، به روز و باكيفيت است. وي برنامه ريزي و استفاده از آمار 
براي تغيير روندهاي مديريت شهري در جهت بهبود فرآيندهاي 
مديريتي را يك ض��رورت دانس��ت و گفت: مديران ش��هري 
مي توانند با گردآوري اطالعات درس��ت و ارائه ش��فاف آنها به 
خبرگاني كه چگونگي تجزيه، تحليل، تفسير و استفاده از آنها در 
تصميم گيري ها را مي دانند، خود را به درك متقني از چگونگي 
تغيير مديريت شهري برسانند و چگونگي دستيابي به شيوه اي 

هوشمندانه براي حركت در جهت موفقيت را دريابند. 

توسعه شهر نيازمند توسعه يافتگي سازمان شهرداري است

هوشمندسازي تهران در گرو آمار  و اطالعات صحیح شهری
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در حال حاضر ۳۷ ه�زار دهياري و بيش 
از هزار و ۲60  شهرداري در كشور وجود 
دارد ك�ه كمبود منابع مال�ي عمده ترين 
مشكل مديران آن است. شهرداري ها 6 
درصد از جمعيت كشور را در بر می گيرند

ش�هر هوش�مند به معناي اس�تفاده از 
ظرفيت هاي آم�ار، اطالعات و داده هاي 
ش�هر براي تس�هيل فرآيندهاي اداره 
شهر و مش�اركت ش�هروند در اقتصاد 

شهري است

    از شهر 

شهرداري هاي ثروتمند، بدهكار شهر و شهروندان!
بحران مالي براي 1000 شهرداري كشور 

احمد محمودی
محيط زيست  گزارش  یک

كف سازي در برج باغ ها به كمتر از 5 درصد مي رسد 

میراث سبز پايتخت روي میز شورا
اس�فند ۹6 مصوب�ه برج باغ ها ب�ا اكثريت آرا لغو ش�د و ش�هرداري ملزم 
گش�ت تا طرح جايگزين را به ش�وراي ش�هر تهران ارائه كند. بر اس�اس 
اليح�ه جدي�د امالك�ي ك�ه ب�اغ هس�تند نمي توانن�د هن�گام تفكيك 
ب�ه كمت�ر از 5 ه�زار مت�ر تفكي�ك ش�وند. همچني�ن حداكث�ر ميزان 
كف س�ازي ها در باغات هم ب�ه 5 درصد وس�عت باغ كاهش يافته اس�ت. 
تاكنون مصوبه برج باغ كه شوراي شهر در آن پيش بيني كرده بود براي جلوگيري 
از تخريب باغات، مالك و صاحبان اين اراضي اجازه س��اخت در ۳۰ درصد آن 
را داشته باشند، جواب نداده است. س��ازندگان با گرفتن مجوز قانوني اقدام به 
ساخت و ساز مي كنند. برخي تخلفات سبب شده تا عماًل چيزي از باغ باقي نماند. 
اين روند صداي مديريت ش��هري را هم درآورده است. در اين خصوص معاون 
شهرسازي شهرداري تهران اليحه جديد جايگزين برج باغ را تشريح كرد و گفت: 
تاكنون 6 هزار باغ در پايتخت شناسايي شده كه از اين تعداد ۳  هزار باغ در اختيار 
ساير ارگان ها و دستگاه هاست و اطالعات آن در جايي ثبت نشده، با اين حال ما 

درصدد ورود به اين باغ ها هستيم. 
پيروز حناچي با اشاره به اليحه جديد جايگزين مصوبه لغو شده برج باغ افزود: 
اليحه جديدي كه تقديم شوراي ش��هر تهران شد تا در كميسيون هاي مربوط 

بررسي شود با رويكردي كاهنده مواجه شده است. 
وي با بيان اينكه در اين اليحه پيش بيني شده تا حتي االمكان منافع صاحبان باغ 
لحاظ شود، تصريح كرد: اگر معتقديم كه باغات و درختان به شهر تهران كمك 

مي كنند، ما نيز بايد به صاحبان باغ در آبياري و نگهداري آن كمك كنيم. 
معاون شهرس��ازي ش��هرداري تهران با بيان اينكه در اليحه جديد مزيت ها و 
محدوديت هايي براي صاحبان باغ در نظر گرفته شده است، گفت: در مقايسه با 
وضعيت سابق شايد در كوتاه مدت پيشنهادات ما تشويق كننده نباشد، اما روش 

قبلي هم قابل ادامه نبود؛ چراكه بخش زيادي از باغات پايتخت از بين رفت. 
حناچي افزود: البته ق��وه قضائيه اعالم كرده به صورت م��وردي اجازه ورود به 
اين باغات را مي دهد، بر همين اس��اس مي توانيم شناسنامه اين باغات را صادر 

كنيم. 
محمد ساالري رئيس كميسيون معماري و شهرس��ازي شوراي اسالمي شهر 
تهران در خص��وص اليحه جايگزي��ن برج باغ ها گفت: با لغ��و مصوبه برج باغ ها 
نمي توانيم صاحبان امالكي كه باغ هس��تند را بالتكليف بگذاريم و بايد اليحه 
جايگزين براي نحوه ساخت و ساز يا نحوه بهره برداري و نوع كاربري در باغات 

را ارائه كنيم.
 در همين راستا شوراي ش��هر پس از لغو مصوبه برج باغ ها معاونت شهرسازي 
شهرداري تهران را مكلف كرد كه با رويكردي كاماًل كارشناسي و مبتني بر نظر 
صاحب نظران، داليل نابودي باغات را در پي اجراي اين مصوبه آسيب شناسي 
و پس از آن اليحه جايگزين را به شورا ارائه كند. معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران در نهايت اليحه اي را با رويكرد آسيب شناسانه اليحه برج باغ ها 

ارائه كرد كه در شوراي شهر در حال بررسي است. 
 وي معتقد اس��ت مصوبه برج باغ ها بعد از تصويب در دومين دوره شوراي شهر 
تهران با پيگيري هاي انجام شده در طرح جامع شهر لحاظ شد؛ متأسفانه به رغم 
لغو برج باغ ها هنوز پيوست سوم طرح جامع درباره برج باغ ها لغو نشده است. با 
اين وجود، سند فرادستي داريم كه اين مصوبه همچنان به قوت خود باقي است 
و ضرورت دارد كه طرح جايگزين برج باغ ها را تعيين تكليف كنيم و هماهنگي 
خوبي با وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري 

انجام شده است. 
  در اليحه جديد برج باغ تراكم تشويقی حذف می شود

ساالري اظهار كرد: در اليحه جديد كه در دست بررسي است و تا حد زيادي با 
رويكرد اعالمي كميس��يون هاي تخصصي شوراي شهر مطابق است، قرار است 
حداقل متراژ براي تفكيك و تقسيم اراضي داراي هويت باغ به 5 هزار متر مربع 
برسد. بر اين اساس امالكي كه باغ هس��تند نمي توانند هنگام تفكيك به كمتر 
از 5 هزار متر تفكيك ش��وند. همچنين در اليحه جديد تراكم و طبقه تشويقي 
اعم از تراكم تشويقي در بافت هاي فرسوده يا تراكم تشويقي در نتيجه تجميع 
قطعات كاًل حذف مي شود. همچنين حداكثر ميزان كف سازي ها در باغات هم 

به 5 درصد وسعت باغ كاهش يافته است.

تصوير شهر در شبكه های مجازي
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