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دبیر شورای عالی امنیت ملی:

آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله ایران و چین 
موفقیتی راهبردی برای تهران است

دبیر ش�ورای عالی امنیت ملی گفت: آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ س�اله میان ایران 
و چین بعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان موفقیتی راهبردی برای تهران محس�وب 

می شود.
ب��ه گزارش خبرنگار سیاس��ت خارجی ایرن��ا، دریابان علی ش��مخانی در توئیتی در صفحه 
ش��خصی خود درمورد اجرایی ش��دن موافقتنامه ۲۵ س��اله ایران و چین نوشت: آغاز اجرای 
موافقتنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین بعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان آن هم در شرایطی 
که آمریکا همچنان با یکجانبه گرایی و تداوم فش��ار حداکث��ری بدنبال محروم کردن ایران از 

تعامالت اقتصادی با دنیاست، موفقیتی راهبردی برای تهران محسوب می شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر هفته گذشته خود به چین، عملیاتی شدن این توافقنامه 
بین دو کشور خبر داد و گفت: از جمله موضوعات دیگری که در دستور کار بود این است که 
ما برای عملیاتی کردن توافق ۲۵ ساله و موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی، حامل پیام 
کتبی جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم به جناب آقای شی رئیس جمهور چین 
بودیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد اجرایی شدن تفاهم ۲۵ ساله بین ایران و چین، 
گفت: اساسا منطق این تفاهم نامه ایجاد یک نقشه راه برای همکاری های بلندمدت جمهوری 
اس��المی ایران با جمهوری خلق چین است. ارتقای روابط نیازمند یک مشارکت راهبردی دو 
کشور است و این توافق نامه نیازمند اجرایی شدن بندهای مختلف ان در زمینه های اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی و پارلمانی و قضایی و مانند اینها بود که به کار جدی نیاز داشت.
وی با بیان اینکه در ۵ ماه گذشته در دولت به طور ویژه وزارتخانه های مختلف مسوول این 
ش��دند که روی قراردادهای مختلف کار کنند، اضافه کرد: از اینجا به بعد این تفاهم نامه باید 
وارد کار قراردادی و اجرایی می شد که با تمرکز ویژه دولت  این اتفاق افتاد و دو طرف تفاهم 

کردند که اغاز اجرایی شدن تفاهم کردند که اجرایی شدن آن را اعالم کنند.
خطیب زاده تاکید کرد: معاون بانک مرکزی، معاون وزارت نفت و معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت خارجه نیز در س��فر امیرعبداللهیان به چین حضور داشتند. امیدواریم قراردادهایی که 

مذاکرات اجرایی شدن آن آغاز شده، افقی را در روابط راهبردی دو کشور باز کند.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس:

اجازه استفاده از تسهیالت خارجی تا ۳۰ میلیارد یورو 
به دولت داده شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون 
به دولت اجازه داده ش�د با رعایت برنامه شش�م توسعه تا سقف ۳۰ میلیارد یورو از 

تسهیالت تأمین مالی خارجی برای طرح های عمرانی استفاده کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »رحیم زارع« با تش��ریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ مجلس ش��ورای اس��المی به خبرنگاران گفت: طبق مصوبات امروز کمیسیون تلفیق، 
به بانک های دولتی اجازه داده ش��د که کارگزار فروش ارزه��ای حاصل از صادرات نفت خام، 

میعانات گازی، خالص صادرات و فرآورده های نفتی دولت شود.
س��خنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بر اساس مصوبه امروز به دولت اجازه داده شد ۲ 
درصد از یک دوازدهم هزینه جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت را در بودجه عمومی اس��تفاده کند. نماینده مردم آباده در مجلس اضافه کرد: همچنین 
در نشست امروز به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کاالهای اساسی به ۳ شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه داده شد از تسهیالت نظام 
بانکی با مجوز س��ازمان برنامه و بودجه اس��تفاده کنند. زارع با اش��اره به دیگر مصوبه نشست 
ام��روز کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه ادامه داد: بر اس��اس این مصوبه ب��ه دولت اجازه داده 
ش��د با رعایت برنامه شش��م توسعه از تس��هیالت تأمین مالی خارجی برای طرح های عمرانی 
تا س��قف ۳۰ میلیارد یورو اس��تفاده کند. به گفته وی ، همچنین دولت می تواند تا س��قف دو 
میلیارد یورو کمک های بالعوض از س��وی موسسات و سازمان های بین المللی برای جلوگیری 
از حوادث��ی مانن��د زلزله و س��یل و اجرای طرح های توس��عه ای و زیربنای��ی دریافت و صرف 
هزینه های مرتبط کند. این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، اصل 
و فرع سرمایه گذاری مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی معاف از 
مالیات شدند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بر اساس یکی دیگر 
از مصوبات کمیسیون تلفیق به شرکت های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود منتشر کند. همچنین به دولت اجازه 
داده شد برای تأمین مالی مصارف بودجه تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی 
ارزی از جمله اس��ناد خزانه اسالمی منتشر کند. وی در تشریح یکی دیگر از مصوبات کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه توضیح داد: بر اساس این مصوبه به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته 
به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری اجازه داده شد با تأیید وزارت کشور 
۸هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان 
شهرداری را منتشر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همچنین 
دولت در الیحه بودجه حکمی مبنی بر واگذاری سهام دولت به شرکت های دولتی آورده بود که به 
دلیل مس��ائل کارشناس��ی و مغایرت با سیاست های کلی اصل ۴۴ مقرر شد کمیته تخصصی 

این موضوع را بررسی کند تا پس از اصالح در صحن کمیسیون مطرح شود.

ب�ا  رییس جمه�ور در نشس�تی صری�ح 
مدیران ارشد نظام بانکی پنج دستور ویژه 
برای اصالح رویه بانک ها در جهت تسهیل 

امور مردم صادر کرد.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، 
رییس جمهور در نشستی با تیم اقتصادی دولت 

و مدی��ران عامل بانک ه��ای خصوصی و دولتی 
پنج دس��تور ویژه به مدی��ران نظام بانکی صادر 

کرد.
بازنگ��ری در نظام��ات و مق��ررات بانک��ی به 
نف��ع مردم و اجرای عدالت از جمله دس��تورات 
رییس جمهور به مدیران ارش��د بانکی بود که از 
آنها خواس��ت حداکثر تا پایان سال کارگروهی 
به منظور بازنگ��ری در نظامات و مقررات بانکی 
توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعالم نتیجه 

کند.
س��خت گیری ب��ر بدحس��اب های حرف��ه ای، 

تس��هیل پرداخت وام به مردم و اعتبارس��نجی 
در ارائه تس��هیالت ُخرد به آنها به جای وثیقه و 
ضامن و همچنین اس��ترداد سود مازاد دریافتی 
از م��ردم، واگذاری بنگاه ه��ای تولیدی تملیک 
ش��ده توس��ط بانک ها و راه اندازی ی��ا واگذاری 
س��ریع واحدهای تملک ش��ده تولیدی از دیگر 

فرامین رییس جمهور در این نشست بود. 
آیت اهلل رئیس��ی همچنین به مدیران بانک ها 
تأکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند 
و اس��امی آنها را منتشر و دست شان را از منافع 

عمومی قطع کنند. 

س�خنگوی وزارت امور خارجه ب�ا بیان اینکه 
بس�یاری از ج�داول و س�تون های ج�داول در 
مذاکرات وین آماده ش�ده و بخش�ی از پرانتزها 
نیز پاکس�ازی شده اس�ت، گفت: آنچه که مانده 
است موضوعات مهم و تصمیمات سیاسی خاص 
اس�ت و واش�نگتن باید تصمیم خود را بگیرد و 

اعالم کند.
»س��عید خطیب زاده« امروز دوش��نبه در نشس��ت 
خبری در پاسخ به ایرنا در مورد آخرین روند مذاکرات 
وین گفت: طی روزهای اخیر هیات ها گفت و گوهای 
فش��رده ای در وین داش��تند و برای تنفسی به تهران 
برگش��تند. تمرکز جلس��ات در چهار مورد بوده است 
و در این تنفس هم جلس��ات کارشناسی در وین قطع 
نب��ود. وی ادامه داد: آخری��ن وضعیت گفت وگوها در 
این جا قرار دارد که بس��یاری از جداول آماده ش��ده 
و س��تون های این جداول نیز آماده هستند. بخشی از 
پرانتزها پاکس��ازی ش��دند و توافقات درباره ایده ها تا 
حدود زیادی انجام ش��ده و در حال تبدیل ش��دن به 

کلمات و جمالت هستند. 
خطی��ب زاده تاکی��د ک��رد: البته آنچه باق��ی مانده 
موضوعات کلیدی اس��ت که به ط��ور ویژه تصمیمات 
خاص سیاسی را می طلبد و واشنگتن باید تصمیمات 
خود را درباره مسائل باقیمانده و رفع تحریم ها اعالم 
کند.اگر این اتفاقات در بازگشت از پایتخت ها بیفتند، 
می توان گفت با سرعت خوبی در حال حرکت به یک 

توافق قابل اتکا و پایدار هستیم.
خطی��ب زاده با بی��ان اینکه کش��ورهای تروئیکای 
اروپای��ی فراموش می کنند که عضو برجام هس��تند و 
به نمایندگی از آمریکا در وین حاضر نیس��تند، گفت: 
۱+۴ و ای��ران در ح��ال گفت وگوهای��ی هس��تند که 
مطمئن ش��وند ایاالت متحده همه تالش خود را کرد 
که از برجام خارج شود و به نقطه ای خواهد رسید که 
نه تنها بای��د به تعهدات خود عمل کند، بلکه رویکرد 
تنبیهی خود را نس��بت به کش��ورهای اروپایی و تمام 
کشورهایی که مایلند روابط عادی تجاری با جمهوری 

اسالمی ایران داشته باشند را عوض می کند. 
وی تاکی��د ک��رد: اگ��ر از اظهارات مقص��ر نمایی و 
فش��ار افکار عمومی فاصله بگی��رد و بداند گفت وگوها 
در اتاق ه��ای مذاکرات انجام میش��ود و در اتاق های 
مذکرات ه��م موضوعات کامال روش��ن اس��ت، قطعاً 
فرانسه به طریق اولی می تواند رویکرد سازنده ای داشته 
باشد. خطیب زاده همچنین در مورد درخواست ۱۱۰ 

قانونگذار آمریکایی برای ت��رک مذاکرات وین، گفت: 
سیاس��ت داخلی آمریکا مربوط به خودشان است و ما 
درباره آن اظهارنظر نمی کنیم. ما یک حاکمیت بیشتر 
در ایاالت متحده نمی شناس��یم و آن هم مس��ئولیت 
قطعی آمریکا در عمل به تعهداتی اس��ت که در سال 
۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
متحد پذیرفته است. س��خنگوی وزارت امور خارجی 
تاکی��د کرد: ایاالت متحده تا به امروز گردنکش��انه از 

تعهداتش ذیل این قطعنامه سر باز زده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص اظهارات 
چند روز قبل وزی��ر خارجه آمریکا؛گفت: در خصوص 
برخی ضرب االجل های س��اختگی عرض کنم؛ رئیس 
جمه��ور فعلی ایاالت متحده و تیم سیاس��ت خارجی 
و مذاکره کنندگانش در وی��ن می دانند که اگر امروز 
برجام زنده اس��ت به خاطر جمهوری اس��المی ایران 
است نه آمریکا که از برجام خارج شد و تمام تالشش 
را کرد که برجام را همان موقع از بین ببرد. لذا اگر آنها 
دچار فراموشی هستند، نظام بین الملل دچار فراموشی 

نیست و بهتر است از مسیری که رفتند برگردند.
وی ادام��ه داد: م��ا امروز همچنان ش��اهد پیگیری 
همان مس��یر اشتباه هستیم، مادامی که در رفتار آنها 
تغییر نبینیم نمی توانیم بگوییم به نقطه ای رسیدیم 

که توافق پایدار و قابل اتکا در دسترس ماست.
خطیب زاده در تش��ریح س��فر آتی آیت اهلل رئیسی 
به روس��یه، اظهار داشت: س��فر رئیس جمهور محترم 
به دعوت مکرر رئیس جمهور روس��یه انجام می شود. 
این سفر حائز اهمیتی است و در ادامه مسیر سیاست 
خارجی متوازن دولت اس��ت. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه آقای دکتر رئیس��ی در این سفر 
مالق��ات مفصلی با همت��ای خود در مس��کو خواهد 
داش��ت، اضافه کرد: موضوعات مختلفی در حوزه های 
فرهنگی، سیاس��ی، اقتصادی، تکنولوژیکی، مردمی و 

بسیاری از موضوعات دیگر در دستورکار است.

س�خنگوی کمیس�یون تلفی�ق بودج�ه ۱۴۰۱ 
مجل�س گفت: بر اس�اس مصوبه کمیس�یون به 
دول�ت اجازه داده ش�د با رعایت برنامه شش�م 
توس�عه تا س�قف ۳۰ میلیارد یورو از تسهیالت 
تأمی�ن مال�ی خارجی ب�رای طرح ه�ای عمرانی 

استفاده کند.
به گ��زارش خبرنگار پارلمانی ایرن��ا، »رحیم زارع« 
با تش��ریح نشس��ت کمیس��یون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
مجلس ش��ورای اس��المی به خبرنگاران گفت: طبق 
مصوبات امروز کمیس��یون تلفیق، به بانک های دولتی 
اجازه داده ش��د که کارگزار ف��روش ارزهای حاصل از 
صادرات نف��ت خام، میعانات گازی، خالص صادرات و 
فرآورده های نفتی دولت ش��ود. سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه افزود: بر اس��اس مصوبه امروز به دولت 
اجازه داده شد ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه جاری 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته 

به دولت را در بودجه عمومی استفاده کند.
نماینده مردم آباده در مجلس اضافه کرد: همچنین 
در نشست امروز به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب 
کاالهای اساسی به ۳ ش��رکت بازرگانی دولتی ایران، 
پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه 
داده ش��د از تس��هیالت نظام بانکی با مجوز سازمان 

برنامه و بودجه استفاده کنند.
زارع با اشاره به دیگر مصوبه نشست امروز کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ادامه داد: بر اساس این مصوبه به 
دولت اجازه داده ش��د با رعایت برنامه ششم توسعه از 
تسهیالت تأمین مالی خارجی برای طرح های عمرانی 

تا سقف ۳۰ میلیارد یورو استفاده کند.
به گفته وی ، همچنین دولت می تواند تا س��قف دو 
میلیارد یورو کمک های بالعوض از س��وی موسسات 
و س��ازمان های بین المللی برای جلوگیری از حوادثی 
مانند زلزله و س��یل و اجرای طرح های توس��عه ای و 

زیربنایی دریافت و صرف هزینه های مرتبط کند.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: بر اس��اس 
مصوبه کمیسیون، اصل و فرع سرمایه گذاری مشارکت 
بخ��ش غیردولتی ب��رای اتمام پروژه ه��ای نیمه تمام 

عمرانی معاف از مالیات شدند.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تصریح کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون 
تلفیق به ش��رکت های دولتی اجازه داده شد تا سقف 
۸ هزار میلی��ارد تومان اوراق مالی اس��المی ریالی با 
تضمین بازپرداخت اصل و سود منتشر کند. همچنین 
ب��ه دولت اجازه داده ش��د برای تأمی��ن مالی مصارف 
بودجه تا س��قف ۸۶ هزار میلیارد توم��ان اوراق مالی 
اس��المی ریالی ارزی از جمله اس��ناد خزانه اس��المی 
منتش��ر کند. وی در تش��ریح یکی دیگ��ر از مصوبات 
کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه توضیح داد: بر اساس 
این مصوبه به ش��هرداری های کش��ور و سازمان های 
وابس��ته به منظ��ور توس��عه حمل و نق��ل عمومی و 
زیرس��اخت های شهری اجازه داده شد با تأیید وزارت 
کشور ۸هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی 
با تضمین بازپرداخت اصل و س��ود آن توس��ط همان 
شهرداری را منتشر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همچنین دولت در 
الیحه بودجه حکمی مبنی بر واگذاری س��هام دولت 
به ش��رکت های دولتی آورده بود که به دلیل مس��ائل 
کارشناس��ی و مغایرت با سیاست های کلی اصل ۴۴ 
مقرر شد کمیته تخصصی این موضوع را بررسی کند 

تا پس از اصالح در صحن کمیسیون مطرح شود.
زارع تصریح کرد: به منظ��ور پرداخت بدهی دولت 
به س��ازمان تأمین اجتماعی پیشنهاداتی مطرح شد، 
ب��ه طور مثال تا س��قف ۱۲۰ هزار میلی��ارد تومان از 
محل واگذاری س��هام و موارد موجود در قانون برنامه 
شش��م توس��عه و قانون رفع موانع تولید بدهی دولت 
به س��ازمان تأمین اجتماعی پرداخت ش��ود که مقرر 
ش��د این موضوع نیز در کمیت��ه تخصصی مربوطه در 
کمیسیون بررسی شود و سپس در صحن کمیسیون 

تلفیق الیحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم آب��اده در مجلس با بیان اینکه دولت 
برنام��ه خود درباره ح��ذف ارز ترجیحی را به مجلس 
تقدی��م کرده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: ای��ن موضوع 
هنوز در کمیته تخصصی و کمیس��یون مورد بررسی 
ق��رار نگرفته اما برنامه دولت پرداخ��ت یارانه و یارانه 
معیشتی در صورت تصویب نهایی حذف ارز ترجیحی 

در سال آینده است.

خطیب زاده:

 واشنگتن باید درباره موضوعات باقی مانده تصمیم بگیرد
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس:

اجازه استفاده از تسهیالت خارجی تا ۳۰ میلیارد یورو به دولت داده شد

اتمام حجت رییس جمهور با بانک ها؛ 
 از سخت گیری بر بدحساب ها

تا سهل گیری بر مردم

این روزها در جلسات شورای شهر تبریز، 
ماده ه�ای تعرفه عوارض محلی س�ال ۱۴۰۱ 
شهرداری تبریز مورد بررسی اعضا قرار می 
گیرد تا ع�وارض پروانه های س�اختمانی در 

کاربری های مختلف مشخص گردد.
بر اساس این مصوبه، مقرر شده اعضای شورای 
ش��هر تبری��ز در تعرفه عوارض محلی س��ال آتی 
نگاهی به افزایش جهش��ی بین س��ال های ۹۹ تا 
۱۴۰۰ داش��ته باش��ند و P.D ارزش منطق��ه ای 
اعمال  ش��ده توسط شهرداری از P امالک بیشتر 
نباش��د لذا مق��رر گردید افزای��ش تعرفه عوارض 
محل��ی پروانه ها تا س��قف ۲۰ درص��د و افزایش 
تعرفه عوارض کمیس��یون ماده ۱۰۰ تا سقف ۴۰ 
درص��د و ۳۰ درصد عوارض خدمات س��ازمان ها 

باشد.
اخ��ذ مبالغ��ی از متخلفان س��اختمانی قبل از 
صدور حکم ماده صد از س��وی ش��هرداری مورد 
انتقاد رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای 
ش��هر تبریز به عنوان متولی ش��فاف سازی موارد 

مالی این مجموعه قرار گرفت.
علی نوای باغبان در این خصوص گفت: بر اساس 
یک روال غلط، ش��هرداری های مناطق تبریز قبل 
از ص��دور تصمیم ماده  ۱۰۰ اقدام به اخذ مبالغی 
ب��ه عنوان پیش پرداخت از متخلفان س��اختمانی 
می کنن��د که این امر ج��دا از اینکه خالف قانون 
اس��ت به نوعی، تایید ابقای قب��ل از صدور حکم 
ماده ۱۰۰ از س��وی شهرداری را به اذهان متبادر 

می کند که باید شفاف سازی گردد.
برای کاربری های خدماتی سخت گیری به 

عمل نیاید!
رئیس ش��ورای شهر تبریز با اش��اره به اینکه با 
اتمام بررس��ی و تصویب تعرفه عوارض محلی به 
مس��ائل بودجه وارد خواهیم شد گفت: باید برای 
کارب��ری های خدماتی س��خت گی��ری به عمل 

نیاید!
حجت االس��الم رس��ول برگی افزود: در صدور 
پروانه های ساختمانی برای کاربری های خدماتی 
تصمیمات سرس��ختانه در نظر گرفته می شود که 

این موضوع نگران کننده است!
وی اضاف��ه ک��رد: ما بای��د در ح��وزه خدماتی 
تسهیالت بیش��تری برای مردم در نظر بگیریم تا 

آنها به دریافت پروانه خدماتی رغبت داشته باشند 
برای همین، از ش��هرداری تبریز خواهش��مندیم 
تعرفه عوارض محلی س��ال گذش��ته را به اعضای 

شورای شهر ارائه دهند.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
ش��ورای ش��هر تبریز نی��ز گفت: نمایش��گاه های 
اتومبیل یکی از پردرآمدترین مش��اغل هس��تند 
که باید تعرفه عوارض محلی آنها افزایش داش��ته 

باشد.
روح اهلل رش��یدی افزود: نمایشگاه های اتومبیل 
موجود در س��طح ش��هر تبری��ز، پیاده روها را نیز 
اش��غال کرده و معابر را پارکینگ های اختصاصی 
خود می دانند در حالی که این یک عارضه شهری 

به شمار می رود.
وی اضافه کرد: پیش��نهادم این است که تعرفه 
عوارض محلی نمایشگاه های اتومبیل ثابت نمانده 

و حداقل دو پی .دی به تعرفه آنها اضافه شود.
  کمیس�یون ها به موضوع تعرفه عوارض 

محلی ورود کنند
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه شورای شهر 
تبری��ز در این باره گفت: هر س��اله تعرفه عوارض 
محلی درآمد ش��هرداری را مشخص و بعد مالک 
عمل شهرداری قرار می گیرد، البته تمام درآمدها 

از محل این عوارض نیست.
علیرضا نوای باغب��ان ادامه داد: یکی از وظایف 
ش��ورا، وضع قوانین تعرفه ای اس��ت و تعرفه نیز 
مکمل بودجه است اما از آنجایی که تعرفه مرتبط 

با مردم است باید منصفانه و متعادل باشد.
وی ب��ا بیان اینکه باید افزایش تعرفه ها تضمین 
کننده درآمد شهرداری باشد افزود: تعرفه عوارض 
محلی در ۳۹ ماده تنظیم ش��ده که شهرداری در 
۲۶ ماده و ۱۳۷ ریز ماده آن نس��بت به سال قبل 

تغییراتی اعمال کرده است.
نوای باغبان اضافه کرد: در تعرفه س��ال ۱۴۰۱ 
مقدار ۲۰ الی ۲۵ درص��د افزایش در هزینه های 
پروانه س��اختمانی و لحاظ شده است و بر اساس 
ابالغ دولت برای صدور پروانه ۲۷ درصد دفترچه 
ارزش معامالتی س��ال ۱۳۹۹ مالک عمل خواهد 
بود که نس��بت به دفترچه س��ال ۹۷، حدود ۱۵ 

درصد افزایش نشان می دهد.
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه شورای شهر 

تبریز یادآور ش��د: ش��هرداری تبریز در ۲۶ ماده 
درخواست تغییر تعرفه را داشته و باقی تعرفه های 
تغییری نخواهد داشت و بهتر است کمیسیون های 
شورای شهر به موضوع تعرفه عوارض محلی ورود 
کنند چرا که این امر می تواند در تس��ریع بررسی 

و تصویب تعرفه موثر باشد.
  بی�ش از ۳۰ ه�زار پرونده م�ردم معلق 

مانده است!
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شهری شورای ش��هر تبریز  نیز گفت: بهتر است 
جلس��ات متع��ددی در خصوص بررس��ی تعرفه 
عوارض محلی داش��ته باش��یم تا این مسئله مهم 

به سرانجام برسد.
روح اهلل رش��یدی ادامه داد: م��ا در قبال مردم 
پاسخگو هستیم و باید در خصوص تعرفه عوارض 
محلی اطالعات جامع و کاملی داشته باشیم و به 

همه توضیحات الزم را ارائه دهیم.
وی افزود: برای همین منظور بهتر اس��ت ابتدا 
مناب��ع مصرف��ی را مش��خص و س��پس وضعیت 
درآم��دی را تعیین کنی��م زیرا اگ��ر رویکردمان 
انقباضی است اول باید هزینه ها را پایین بیاوریم.

رش��یدی بیان ک��رد: دفترچه ای ک��ه از تعرفه 
قرار اس��ت منتشر ش��ود، پیچیده بوده و باید در 
س��ال های گذشته س��اده  س��ازی فرمول ها انجام 

می شد که متاسفانه رخ نداده است و بیش از ۳۰ 
ه��زار پرونده تعیین تکلیف نش��ده و معلق مانده 

است!
  ش�هرداری تنها به ع�وارض محلی اتکا 

کرده است
رئی��س کمیس��یون محیط زیس��ت و خدمات 
شهری ش��ورای شهر تبریز نیز گفت: کارشناسان 
متخصصی در کمیس��یون ها حضور دارند که می 
توانی��م از ای��ن متخصصان و مدیران ش��هرداری 
تبریز دعوت کنیم ت��ا در خصوص تعرفه  عوارض 

محلی اقدامات کارشناسانه تری انجام شود.
پروی��ز ه��ادی ادام��ه داد: عمده  تری��ن درآمد 
ش��هرداری  ها از محل پروانه و ماده ۱۰۰ اس��ت 
و غیر از این درآم��د چندانی ندارند و با توجه به 
اینکه هزینه  جاری شهرداری باالست لذا باید در 

این خصوص چاره اندیشی به عمل آید!
دبی��ر ش��ورای ش��هر تبریز نی��ز اظه��ار کرد: 
افزای��ش تعرفه عوارض محلی به نفع ش��هرداری 
و ش��هروندان نیست چرا که تعرفه عوارض محلی 
در مناطق کم برخوردار ش��هر منجر به ساخت و 

سازهای غیرمجاز خواهد شد.
احد صادقی افزود: برای اینکه بتوانیم شهر را به 
نحو احسن اداره کنیم باید هزینه ها را مدنظر قرار 
دهیم و به کاهش هزینه های جاری نیز بیندیشیم 
زیرا ش��هرداری فارغ از اینکه درآمد پایداری را به 
خ��ود اضافه کند تنها به عوارض محلی اتکا کرده 

است که نباید اینگونه باشد!
  تنه�ا ۷۳ درص�د درآم�د س�ال جاری 

شهرداری محقق شده است
ش��هردار کالنش��هر تبریز نیز در این خصوص 
گفت: در بح��ث درآمدهای پایدار، زمانی عوارض 
ی��ک درصد ف��روش از کارخانه ه��ا می گرفتیم و 
شهرداری کارشناس��انی در این خصوص داشت، 
اکنون چندین س��ال اس��ت که ای��ن مبلغ تحت 
عن��وان ارزش  اف��زوده تجمی��ع ش��ده و دول��ت 
اطالع��ات دقیقی از می��زان درآمد خ��ود از این 

ناحیه ارائه نمی کند!
عب��اس رنجبر افزود: س��ال گذش��ته، دولت به 
تعهد پرداخت ۳ درصدی س��هم شهرداری ها از 
درآم��د ۱۲۰ هزار میلیارد تومان��ی مالیات عمل 

نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: ش��هرداری از نظر نیروی 
انس��انی هزینه جاری زیادی دارد اما یک دستگاه 
خدماتی اس��ت ک��ه خدماتی از قبی��ل تنظیف، 

آسفالت، فضای سبز و غیره ارائه می دهد.
رنجبر اضافه کرد: ش��هرداری ب��ه نوعی درآمد 
خ��ود را به م��ردم ب��از می گرداند و بای��د درآمد 
شهرداری از سهم دولتی مشخص شود تا فشاری 

به مردم وارد نشود.
شهردار تبریز یادآور شد: به عنوان مثال، عوارض 
پروانه در خیابانی در شهرک زعفرانیه ۲۰۰ هزار 
تومان برای هر متر است ولی هر متر آپارتمان در 
آنج��ا ۲۰ میلیون تومان اس��ت، یعنی یک درصد 
ارزش آنها را به عنوان عوارض اخذ می کنیم. رنجبر 
تأکید کرد: ما در بافت های فرسوده پروانه رایگان 
ارائ��ه می دهیم و قباًل قرار بود اعمال تخفیف ۵۰ 
درص��دی را دولت پرداخت کند ولی اکنون ۱۰۰ 
درصد آن بر عهده شهرداری گذاشته شده است. 
وی اظهار کرد: هزین��ه تجهیزات پلیس راهور را 
هم بر عهده شهرداری گذاشته اند و می خواستند 
آب و فاضالب را نیز بر عهده شهرداری ها بگذارند 

که در سال جاری با آن مخالفت گردید.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه خروجی تعرف��ه عوارض 
برگش��ت به مردم است خاطرنش��ان کرد: بودجه 
هزین��ه ای ما عین درآمد ۲۵ درصد افزایش یافته 
اس��ت لذا ۷۳ درصد درآمد ش��هرداری در س��ال 
جاری محقق ش��ده که مبلغ ۸۵۴ میلیارد تومان 
از درآم��د ش��هرداری تا آذرم��اه از محل عوارض 

پروانه ساخت بوده است.

پرهیز از تداوم روال غلط

»عصرآزادی« از بررسی تعرفه عوارض محلی شهرداری 
تبریز در صحن شورای شهر گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

شهردار تبریز:
هزینه تجهیزات پلیس 
راهور را هم بر عهده 
شهرداری گذاشته اند 

و می خواستند آب 
و فاضالب را نیز بر 

عهده ما بگذارند که 
در سال جاری با آن 

مخالفت گردید!

عمارت تاریخی ساعت/ محل برگزاری جلسات ادوار شورای شهر تبریز
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