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 رهبر معظم انقالب بر پیکر آیت اهلل شاهرودی نماز 
اقامه کردند

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با حضور در مصالی 
هاشمی  محمود  اهلل »سید  آیت  پیکر  بر  را  میت  نماز  امام خمینی)ره( 

شاهرودی« رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اقامه کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مراسم تشییع رییس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، فقیه عالیقدر و استاد بزرگ حوزه  علمیه از ساعت هشت صبح امروز - 
چهارشنبه - با حضور جمع زیادی از مردم، روسای قوای سه گانه، مقامات، مسئوالن 
کشوری و لشگری با قرائت آیاتی از قرآن مجید و مداحی یکی از مداحان اهل بیت 

)ع( آغاز شد.
در این مراسم مقامات عالی رتبه کشوری ازجمله حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی رییس جمهوری، آیت اهلل صادق آملی الریجانی رییس قوه قضاییه، 
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی، آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای 
نگهبان، حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبر معظم 
انقالب، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی اکبر صالحی رییس 
سازمان انرژی اتمی ، ائمه جمعه موقت تهران ، اعضای مجلس خبرگان رهبری، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، وزیران، 

معاونان رییس جمهوری و مسئوالن لشگری و کشوری حضور دارند.
پس از اقامه نماز، پیکر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از ضلع شرقی 
شبستان مصالی امام خمینی )ره( با ذکر »یا حسین« و »ال اله اال اهلل« بر روی 

دستان مردم خداجو تشییع شد.
خانواده مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی از ساعات اولیه مراسم تشییع در محل 

مراسم حاضر شدند.
مردم در صف های طوالنی در مقابل درب های ورودی مصالی امام خمینی)ره( 

ایستاده اند و لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شود.
شرکت کنندگان در این مراسم تصاویری از آیت اهلل هاشمی شاهرودی در کنار 
رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری در دست دارند. همچنین اقشار مختلف مردم 
دست نوشته هایی از بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای به همراه دارند که از جمله 
آن می توان به » آیت اهلل هاشمی شاهرودی کارگزاری با وفا در مهمترین تشکیالت 

نظام بود«، اشاره کرد.
قرار است پیکر مطهر آیت اهلل هاشمی شاهرودی پس از مشایعت مردم تهران به 
سمت شهر مقدس قم تشییع و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه )س( به 

خاک سپرده شود.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل هاشمی شاهرودی پس از تحمل یک دوره بیماری ساعت 

22 دوشنبه شب در سن 70 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
وی متولد 1327 در شهر نجف و از سال 1373 در دوره های مختلف )سوم، 

چهارم، پنجم، ششم و هفتم( عضو شورای نگهبان بود.
این عالم ربانی بین سال های 1378 تا 1388 از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان 
رییس قوه قضاییه منصوب شد؛ ضمن آن که در دوره های سوم، چهارم و پنجم 

مجلس خبرگان رهبری، نماینده مردم شاهرود بود.
رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم رهبر معظم انقالب از سال 
1390 ریاست هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه و از سال 1396 

ریاست این مجمع را بر عهده داشت.
مراسم وداع امت حزب اهلل، شامگاه سه شنبه ) چهارم دی ماه( بعد از نماز مغرب در 

مسجد امام صادق)ع( واقع در میدان فلسطین برگزار  شد.
مجلس بزرگداشت آیت اهلل هاشمی شاهرودی از طرف رهبر معظم انقالب اسالمی 
امشب )چهارشنبه( بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برپا می شود. 
همچنین فردا )پنج شنبه ششم دی 97( نیز از ساعت 10 تا 11:30 صبح مراسم 
بزرگداشت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رهبر انقالب اسالمی 

در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار می شود.

تشریح فرایند های دفتر هیئت دولت در راستای تحقق 
دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور آشنایی با سامانه  های ارتباطی 
دفتر هیئت دولت با دستگاه  های اجرایی در جریان فعالیت  های اجرایی این 

دفتر در راستای تحقق دولت الکترونیک قرار گرفت.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از »پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت« در 
نشستی که با حضور محمدجواد آذری جهرمی و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت در دفتر هیئت دولت برگزار 
شد، فرایندهای دفتر هیئت دولت و فعالیت  های صورت گرفته در راستای تحقق 

دولت الکترونیک تشریح شد.
در ابتدای این نشست، محسن حاجی میرزایی، به تشریح ماموریت  های دفتر 
هیئت دولت پرداخت و گفت: مجموعه پیشنهادات دستگاه  های اجرایی از مسیر 
دفتر هیئت دولت وارد هیئت وزیران می  شود و پس از تصویب نیز در اختیار این 

دفتر قرار می گیرد تا به دستگاه  های اجرایی ذی ربط ابالغ شود.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه دفتر هیئت دولت اتاق شیشه ای است و شفافیت 
در تمامی مراحل کار دفتر هئیت دولت وجود دارد، گفت: پیگیری و دریافت بازخورد 

و ارزیابی اجرای مصوبات نیز اخیرا در ماموریت  های این دفتر گنجانده شده است.
در ادامه هادی  زاده، رئیس مرکز خدمات مدیریت سامانه  های دفتر و نحوه 
انجام کار و فرایندهای آن را تشریح کرد و گفت: سیستم دستگاه های اجرایی 
سنتی و دبیرخانه ای بوده و ما با راه اندازی »سامانه تصمیم« از ابتدای مهر ماه 
با دستگاه  های اجرایی را  ارتباط  ابزار فناوری اطالعات،  از  با استفاده   1397

برخط نموده ایم.
هادی زاده با تاکید بر اینکه تمامی پرونده های پیشنهادی توسط دستگاه های 
اجرایی در این سامانه قابل پیگیری است گفت: این سامانه در اختیار دستگاه  های 
اجرایی قرار گرفته تا پیشنهادات خود را در قالب و استاندارد مشخص در سیستم 
ثبت نمایند و با دریافت شماره مشخص برای هر پرونده، گردش کار آن را از طریق 

همین سیستم تا مرحله نهایی پایش کنند.
وی همچنین به سامانه های جستجوگر متین و مذاکرات اشاره کرد و گفت:  تمامی 
مذاکرات دولت در سامانه مذکور پیاده سازی و براساس فیلم تدوین شده و تمامی 

اطلالعات و محتواهای بیان شده قابل بازیابی است.
آذری جهرمی با تقدیر از فعالیت  های دفتر هیئت دولت گفت: کارهای ارزشمندی 

در این دفتر انجام می پذیرد که منحصربه فرد است.
وی پیشنهاد کرد: در وزارتخانه  ها پستی به عنوان امور دولت )Governor( ایجاد 
شود که تمامی مدارک را بررسی نموده و با نیازها و امکانات تطابق نماید و در نتیجه، 

آن بازخوردها به دولت منتقل شود.
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 رحمانی فضلی: با کاهش آسیب پذیری از تلفات در حوادث بکاهیم
 وزیر کشور در پیامی بر مرور ظرفیت ها و توانمندی ها در کشور و درک بیشتر ریسک سوانح، ارتقای آگاهی های عمومی جامعه تاکید کرد و گفت: با کاهش آسیب پذیری ها از تلفات جانی و خسارات اقتصادی حوادث بکاهیم. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، »عبدالرضا 
رحمانی فضلی« امروز- چهارشنبه- در پیامی به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی تصریح کرد: پنجم دی ماه سالروز وقوع زلزله غم بار بم در سال 1382 است که در آن هزاران نفر از مردم نجیب کشور در مدت چند ثانیه به کام مرگ فرو رفتند. ی افزود: با 

گذشت 15 سال از آن حادثه حزن آور هنوز هم یاد و خاطره آن عزیزان در اذهان عمومی باقی مانده اما به یقین آنچه که می تواند تلخی این مصائب را کاهش دهد، درس آموزی از گذشته برای همه اعم از مسئولین و مردم و برداشتن گام های عملی برای ساختن جامعه ای ایمن است.

 ارزیابی نمایندگان مجلس از بودجه 98

از نگاه ملی دولت تا وقت شناسی درتقدیم الیحه بودجه

 جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه:

توسعه اقتصادی در سایه امنیت ایجاد می شود

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی، وقت شناسی دولت 
اسالمی  شورای  مجلس  به  بودجه  الیحه  ارائه  در  را 
شایسته تقدیر دانستند و نگاه دولت و رییس جمهوری 
را در پیگیری و بررسی مسائل و مشکالت کشور، ملی و 

فرابخشی ارزیابی کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رییس جمهوری روز سه شنبه 
-چهارم دی ماه- با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، 
به علی  را  آن  و  تشریح  را  بودجه سال 98  ویژگی های الیحه 
الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد؛ نمایندگان 
مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهارات رییس 
وقت  و  کردند  ارزیابی  را  بودجه  الیحه  در خصوص  جمهوری 

شناسی دولت را در ارائه بودجه شایسته تقدیر دانستند.
 وقت شناسی دولت در ارائه الیحه بودجه، شایسته تقدیر 

است
قاسم احمدی الشکی، نماینده مردم نوشهر و عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی به خبرنگار ایرنا، گفت: 
تردیدی نیست که کشور با مشکالت و تنگناهایی مواجه است و بر 
همین اساس بودجه را به صورت انقباضی تنظیم می کنیم؛ برای 
واژه دو سقفی در بودجه نیز باید برآوردها را بر مبنای 407 هزار 

میلیارد قرار دهیم.
وی افزود: رییس جمهوری در مورد بخش های مختلف بودجه 
رفاه  اینکه  کردند،  ارائه  را  توضیحاتی  اجتماعی،  رفاه  از جمله 
اجتماعی و صندوق ها چه حجمی از بودجه را شامل می شوند؛ در 
مجموع آنچه که نیاز بود، رییس جمهوری توضیح دادند، اما باید 
بدانیم که در شرایط تحریم قرار داریم و باید در برابر این شرایط 

مقاومت کنیم تا از این گذرگاه به خوبی عبور کنیم.
بودجه  ارائه  در  دولت  شناسی  وقت  از  مجلس  نماینده  این 
قدردانی و اظهار کرد: بودجه قرار بود که در تاریخ مقرر به مجلس 
ارائه شود که با توجه به دستور رهبری ، دولت اصالحاتی را در 
الیحه بودجه انجام داد و بعد از دو هفته به مجلس ارائه کرد؛ وقت 
شناسی و همچنین توجه ویژه ای که در راستای عمل به قانون از 

سوی دولت وجود دارد، شایسته تقدیر است.
نماینده مردم نوشهر ادامه داد: البته کاستن از بودجه آموزش 
و پرورش به صالح نیست وخرید خدمات آموزشی و واگذاری به 
بخش خصوصی بر خالف برنامه ششم توسعه است که امیدواریم 

این موضوع اصالح شود.
نگاه رییس جمهوری در حل مشکالت کشور، فرابخشی 

است

رییسه  تهران و عضو هیئت  نماینده مردم  قباد  اوالد  فریده 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به اظهارات 
دکتر روحانی در جلسه امروز سه شنبه- مجلس شورای اسالمی؛ 
نگاه رییس جمهوری در رابطه با مسائل و مشکالت کشور، نگاهی 
فرابخشی و ملی است و اینگونه نیست که یک نگاه ویژه به یک 
استان خاص داشته باشند؛ رییس جمهوری و تیم دولت در حال 
بررسی مسائل و مشکالت همه استان ها هستند و با اولویت بندی 

این مسائل و ضرورت ها، آنها را پیگیری می کنند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی، سهم آموزش 
پرورش را از بودجه 98، اندک دانست و افزود: بحث خرید خدمات 
آموزشی را باید با تامل بیشتری بررسی کرد، زیرا در قانون اساسی 
آمده است که همه دانش آموزان باید از آموزش رایگان بهره مند 

باشند .همچنین باید یک بودجه خاص را برای اجرای الیحه رتبه 
بندی معلمان در نظر بگیریم.

اوالدقباد تصریح کرد: اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه 
یعنی همسان سازی و هم ترازی حقوق بازنشستگان و شاغالن 
کشوری و لشکری، نیازمند تدوین است و باید سیر قانونی خود 
را طی کند؛ این برنامه به صورت ناقص اجرا شده است و بایستی 
که بودجه در راستای برنامه ششم توسعه باشد؛ ما مصوب کردیم 
که این موضوع- همسان سازی و هم ترازی حقوق بازنشستگان و 
شاغالن لشکری و کشوری- در سال دوم و سوم برنامه توسعه اجرا 
شود؛ بودجه هر سال باید با برنامه توسعه تطبیق داده شود و بر 

مبنای ضرورت ها، بودجه ر ا اولویت بندی کنیم.
 بودجه را با برنامه توسعه هماهنگ کنیم

رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و نقده در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: بودجه 98 باید بر مبنای برنامه توسعه تدوین 
شود، دیگر آنکه ما پیش از تقدیم بودجه به مجلس باید گزارشی 
از بودجه سال قبل ارائه دهیم که این امر اتفاق نیفتاده است؛ 10 
درصد از اعتبارات آموزش و پرورش کاهش یافته که با توجه به 
حوادث تلخ زاهدان و حوادثی که در شین آباد و مانند آن رخ داد، 
نباید از سهم بودجه آموزش کاسته شود؛ انتظار می رفت که برای 
سالم سازی و ایمن سازی مدارس، اعتبارات ویژه ای پیش بینی 
می شد. این نماینده مجلس ادامه داد: کشور در شرایط بحرانی 
به لحاظ مسائل و مشکالت اقتصادی و همچنین فشار تحریم ها 
قرار دارد و در این شرایط انتظار می رود که به برنامه های اقتصاد 

مقاومتی توجه بیشتری داشته باشیم.

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  ثاراهلل  قرارگاه  جانشین 
گفت: توسعه اقتصادی در سایه امنیت ایجاد می شود و اگر 

امنیت نباشد اقتصاد نیز رشد نمی کند.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار »اسماعیل 
کوثری« روز چهارشنبه در مراسم سالروز تشکیل سپاه حفاظت 
هواپیمایی که در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد، اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران جلوی دزدی های خارجی را قطع کرد، 
اما دزدهای داخلی هنوز هستند و باید دست آنها را هم بر اساس 

سیاست های نظام و رهبری قطع کنیم.
وی ایجاد امنیت را افتخارآفرین دانست و افزود: امنیت و اقتصاد 
ناامنی باشد سرمایه گذاری صورت  باید با هم جلو بروند، اگر 

نمی گیرد و اقتصاد نیز رشد نخواهد کرد. جانشین قرارگاه ثاراهلل 
امنیت تنها  این که  با یادآوری  انقالب اسالمی  سپاه پاسداران 
برای خودمان نیست و برای ملت های اطراف کشور نیز هست، 
تصریح کرد: لیبی در جنگ تحمیلی چند سال با ما همراه بود 
و کره شمالی هم از سه سال بعد از شروع جنگ تحمیلی با ما 
همراهی کرد؛ اما سوریه در تمام هشت سال جنگ تحمیلی در 
کنار جمهوری اسالمی ایران بود. سردار کوثری افزود: امروز ترامپ 
می گوید از سوریه و افغانستان می رود، اما هنوز هم بعضی ها در 

کشور می خواهند سرشان در آخور بیگانه باشد.
وی با بیان این که رسانه های بیگانه مخصوصا در فضای مجازی 
مرتب در حال بمباران برای القای ناامیدی به ملت ایران اسالمی 

هستند، اظهارداشت: دولت و مجلس باید برای مشکالتی همچون 
بیکاری و تورم تدبیر کنند البته نه تدبیر بیگانگان بلکه با تمرکز بر 

تدبیر مبتنی بر ظرفیت های داخلی مانند اقتصاد مقاومتی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل سپاه حفاظت 
هواپیمایی پرداخت و گفت: در ابتدای انقالب با ایستادگی حضرت 
امام)ره( و حفظ ارتش، بحمداهلل امروز یک ارتش انقالبی را در 
کنار سپاه پاسداران داریم. جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ادامه داد: پس از دستور امام راحل برای تشکیل 
سپاه حفاظت هواپیمایی در فرودگاه ها، سپاه آنچنان محکم و 
باصالبت با منافقین و هواپیماربایان برخورد کردند که دیگر موردی 

از هواپیماربایی اتفاق بیافتد.

پارسایی خبر داد

تالش مجلس برای تهیه طرح ساماندهی دانشگاه آزاد و پاسخگو کردن مسئوالن آن

رئیس کمیته بودجه شورای شهر اعالم کرد:

الیحه بودجه ۹۸ تیر خالص به ستون فقرات شهرداری ها

سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس 
حادثه تاثر برانگیز روز گذشته دانشگاه علوم تحقیقات را پیگیری می کند، از 
تالش برای تهیه طرحی جهت پاسخگو کردن دانشگاه آزاد و قرار دادن آن 

به عنوان زیر مجموعه وزارت علوم تاکید کرد.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا ضمن تسلیت به ملت، دانشجویان و خانواده های 
داغ دیده حادثه دانشگاه علوم تحقیقات، اظهار کرد: من به عنوان وکیل مردم و کسی 
که در مجلس مسئولیتی دارم از شنیدن حوادثی مثل آنچه روز گذشته در دانشگاه 
علوم تحقیقات افتاد به شدت متاثر و در برابر موکلین بویژه خانواده عزیزان از دست 
رفته احساس شرمندگی می کنم. هر روز از گوشه و کنار کشور یک خبر تاسف برانگیز 

به گوش می رسد و کسی هم مسئولیت نمی پذیرد.
ناگوار  حوادث  و  مشکالت  قبال  در  کسی  ندیدم  حال  به  تا  من  افزود:  وی 
زیرمجموعه خود مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد. چند روز قبل در مدرسه ای 
در زاهدان فاجعه ای دردناک اتفاق افتاد و در دانشگاه آزاد هم چند دانشجو به 
علت سهل انگاری و سوء مدیریت جان خود را از دست دادند اما کسی به روی 

خود نمی آورد.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: چنین مسایلی در هر جا که رخ دهد تاثر 
برانگیز است، ما در اردوهای دانش آموزی و دانشجویی هم شاهد بروز وقایع این چنینی 

هستیم. اما بدتر از همه این است که این اتفاق در دانشگاه آزاد رخ داده؛ دانشگاه آزادی 
که به واسطه گرفتن شهریه از همین دانشجویان به اینجا رسیده و مسئوالن آن با پول 
دانشجویان برای خود امکانات رفاهی تهیه کردند اما جایی که با حرمت و جان دانشجو 
درمیان است فرسوده ترین اتوبوس ها را در اختیار آنها قرار می دهند. ما شاهدیم در این 
دانشگاه بعد از چند دهه برای پوشش دستورالعمل صادر می شود، اما حاضر نیستند 

برای حفاظت از جان فرزندان ملت آن هم با پول خودشان اقدام کنند.
پارسایی در ادامه با بیان اینکه رئیس دانشگاه آزاد نباید دغدغه و مسئولیت دیگری 
داشته باشد و باید تمام تمرکز خود را روی مدیریت مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد 
بگذارد، تصریح کرد: در راستای شفاف سازی مسئوالن دانشگاه آزاد اعالم کنند درآمد 
ساالنه این دانشگاه از محل شهریه دانشجویان به چه میزان بوده و از شروع تا امروز 
چند هزارمیلیارد درآمد کسب کرده اند که این اتوبوس سرویس دانشجویانش است. 
البته دانشگاه آزاد خودمختار است و به هیچ کس پاسخگو نیست. دانشگاه آزاد باید زیر 
مجموعه وزارت علوم باشد که هم نظارت پذیر گردد و هم از موازی کاری آن در عرصه 

های علمی و آموزشی جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کل مجلس در قبال این موضوع 
مسئول است، خاطرنشان کرد: مجلس روی کلیات موضوع وارد می شود و این حادثه 
تاثر برانگیز را پیگیری می کند. البته کمیسیون های اصل نود و خصوصا آموزش و 

تحقیقات بیشتر در این باره مسوول هستند و باید تالش  کنیم طرح ساماندهی دانشگاه 
آزاد و پاسخگو کردن مسئوالن این دانشگاه را در مجلس تهیه کنیم و ان شاءاهلل آن را 

در کمیسیون آموزش پیش ببریم. 

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به الیحه بودجه 98 
شورای  مجلس  تقدیم  جمهور  رئیس  سوی  از  گذشته  روز  که  کشور 

اسالمی شد، گفت: این الیحه تیر خالص به شهرداری ها بود.
بودجه 98 کشور که  ایسنا، در مورد الیحه  با  فراهانی در گفت وگو  مجید 
بودجه  الیحه  گفت:  مجلس شد،  تقدیم  رئیس جمهور  از سوی  گذشته  روز 
98 توسط رئیس محترم جمهور تقدیم مجلس شد؛ اما مرور کوتاهی به این 
شهری،  مدیریت  از  دولت  لفظی  حمایت های  علیرغم  نشان   می دهد،  الیحه 
در عمل شاهد ایجاد حصر حقوق شهرداری ها در بن بست بروکراسی دولتی 

هستیم.
بند  در  98 گفت: مشخصا   بودجه  بندهای الیحه  و  مفاد  به  اشاره  با  وی 
ح جزء ه تبصره 6 بودجه سال 1398 کل کشور ما شاهد هستیم که دولت 
توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء )١( بند )ب( ماده )٦(، قانون برنامه 
ششم توسعه بین شهرها، روستاها و مناطق عشایری را به شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان واگذار کرده است تا این شوراها بر اساس سیاست های مصوب، 
امور  ادارات  را میان  فرمانداری ها، شهرداری ها، دهیاری ها و  شورای مذکور 
عشایر توزیع کنند. این در حالی است که سال های گذشته همواره و همیشه 

همیشگی  قانونی  حقوق  جزو  که  تجمیعی  عوارض  این  از  شهرداری ها  سهم 
شهرداری ها بوده  مستقیما به خزانه شهرداری ها واریز می شده است.

افزود: مثال سال گذشته  در بند ط جزء ه تبصره 6 بودجه سال  فراهانی 
بند)ب(  جزء)1(  موضوع  افزوده  ارزش  عوارض  توزیع  کشور  کل   1397
تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت  توسعه در  برنامه ششم  قانون  ماده)6( 
جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد 
)88درصد( نقاط شهری و دوازده درصد)12ردصد( نقاط روستایی و عشایری 
تعیین شده بود و تشخیص این شرایط به شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

تفویض شده بود.
وی با بیان اینکه به بیان روشن تر موکول کردن توزیع عوارض ارزش افزوده 
و  تشخیص  به  هاست،  شهرداری  و  دولت  میان  مشترک  مالیات  نوعی  که 
تصمیم شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها است، گفت: این سیکل معیوب 

و بروکراسی بی انتهاست که توالی فاسده بیشماری دارد.
کردن  دولتی  سمت  به  حرکت  این کار  افزود:   بیشتر  توضیح  در  فراهانی 
شهرداری هاست، همچنین وضع عوارض اختیار قانونی شوراها بوده است و 
مالیات بر ارزش افزوده نتیجه حذف بخشی از عوارض محلی است که شوراها 

مجاز به وضع آن بودند و دولت در قانون مالیات بر ارزش افزوده آنها را حذف 
و در نتیجه با تعیین این مالیات مشترک میان دولت و شهرداری ها،قانونگذار 
برای شهرداری ها از این مالیات سهم قائل شد و اکنون توزیع و تخصیص آن 

را موکول کردند به بخشی از دولت که منطقی نیست.
ادامه  داد: در بودجه سال 1397 کل کشور، مجلس شورای اسالمی   وی 
سهم توزیع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها را در تهران تغییر داد که این 
تهران و کاهش  پایدار شهرداری در  اقدام بسیار خوبی در مسیر درآمدهای 
این  در  دولت  بود  شایسته  که  بود  فروشی  شهر  به  تهران  شهرداری  اتکای 

مسیر حرکت می کرد نه آنکه با این تغییرات شهرداری را دچار چالش کند.
 98 بودجه  اینکه  الیحه  بیان  با  تهران  بودجه شورای شهر  رئیس کمیته 
دولت،  تیر خالص به ستون فقرات شهرداری ها است گفت: شهرداری های 
سراسر کشور در سال 1398 با چالش کسری بودجه مواجه خواهند بود، این 
کسری بودجه در تهران حداقل 5000 میلیارد تومان برآورد می شود و در 
صورت تصویب این بند پیشنهادی دولت در تبصره های بودجه سال 1398 
شهرداری  و  شد  خواهند  جدی  چالش  دچار  کالنشهرها  و  تهران  شهرداری 

های شهرهای کوچک عمال به مرز ورشکستگی خواهند رسید.


