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پیشنهاد وزرای کشور و آموزش و پرورش برای تغییر استانداردهای شاخص آلودگی به تعطیلی مدارس در روزهای آلوده پایان می دهد؟

مسیر دودی مدرسه

بودجه ۷۸ هزارو ۴۷۵ میلیاردی پایتخت

ســامان موحدی راد: ســاکنان تهران نزدیک به دو دهه پیش، یک روز حوالی میدان آزادی پرواز هواپیماهایی 
را دیدند که بر ســر شــهر آب می پاشــید تا بلکه از شــدت آلودگی هوا کم کند. از آن ســال ها کمتر از ۲۰ سال 
گذشــته، چهار دولت و سه رئیس جمهور بر ســر کار آمده اند و نتیجه نهایی این شــد که تصمیم بگیرند این بار 
با تغییر شــاخص های آلودگی هوا مشکل آلودگی را حل کنند. در روزهای خاکســتری ممتد پایتخت تنها این 
باد و باران بود که چند روزی به داد شــهروندان رســید تا بتوانند نفس بکشــند. مدارس بیش از نیمی از مدت 
فعالیتشــان را تعطیل بودند و شاخص ها مدام در مســیر صعودی در حرکت بودند. رئیس شورای شهر تهران 
باالخره تسلیم شــد و دست ها را باال برد که «رویمان نمی شــود از آلودگی هوا حرف بزنیم». شهردار تهران که 
از دیدگاه اصولگرایان تانک این جناح در عرصه اجراســت در روزهای آلــوده تهران ترجیح می دهد از قیمت 
دالر صحبت کند تا آلودگی هوا. آنچه اما واقعیت دارید آلودگی شــدید تهران و بسیاری از کالن شهرهاست که 
زندگی را بر شهروندان سخت تر کرده است. ســختی زندگی در این شرایط یک سو و رنج درک اشتباه مسئوالن

 از این پدیدها سوی دیگر ماجراست.

مگر تعطیلی برای کاهش آلودگی هواست؟
علی ســالجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند 
روز پیــش و در ادامه تداوم آلودگی هوا بــه تعطیلی مداوم 
مدرســه ها اشــاره کرد و گفت: «تعطیلی مدارس کمکی به 
آلودگــی هوا نمی کنــد و این تصمیم در این مــدت در بهبود 
شاخص ها اثری نگذاشته اســت. چراکه در شرایط تعطیلی، 
رفت وآمدها قطع نمی شــود و ممکن است خانواده ها باز هم 
با اســتفاده از وسایل نقلیه شــخصی در خیابان ها رفت و آمد 
داشته باشند». حرف های ســالجقه در حالی است که هدف 
از تعطیلی مدارس نه تالش برای کاهش آلودگی که اقدامی 
برای حفاظت از گروه های حســاس، اینجا کــودکان، در برابر 
حجم آلودگی هاســت. بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا 
در رابطــه با این اظهار نظر به «شــرق» می گوید: تصمیماتی 
کــه در کمیتــه اضطرار گرفته می شــود در درجــه اول برای 
حفظ ســالمتی شهروندان اســت. در درجه بعدی این کمیته 
به سمت کاهش انتشــار آنی آلودگی هوا می رود. طبیعتا در 
موضــوع تعطیلی مدارس بیشــتر ســالمت دانش آموزان به 

عنوان گروه های حساس مد نظر بوده است.
شاخص آلودگی هوا قابل دستکاری است؟

وزیر آمــوزش و پرورش در روزهای اخیر یکی از بزرگ ترین 
منتقــدان تعطیلــی مــدارس بــوده. تعــداد روزهایــی که 
دانش آموزان در سال تحصیلی جدید به مدرسه رفته اند کمتر 
از نصف روزهای فعــال بوده و او برای اینکه جلوی این روند 
را بگیرد، دست به دامن وزیر کشور شده است. احمد وحیدی 

هم در اظهارنظری عجیب از احتمال تغییر در استانداردهای 
شــاخص آلودگی هوا برای جلوگیری از تعطیلی مدارس خبر 
داد. او در همین راســتا روز دوشــنبه گفت: «در هر حال این 
موضوع موجب شد تا با کمک سازمان محیط زیست پیشنهاد 
جدیدی را برای دولت تعیین کنیم تا این اســتانداردها را کمی 
تغییر دهیم تا الزم نباشد در این شرایط مدارس مان را تعطیل 
کنیم». بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا هم در واکنش 
به این اظهار نظر به «شرق» می گوید: «به نظر این ادعا همان 
پاک کردن صورت مسئله است. یعنی ما به جای اینکه مسئله 
آلودگی هوا را حل کنیم می گوییم حاال که آلودگی هوا هست 
اســتانداردها را تغییر دهیم تا مدارس تعطیل نشــود. ما در 
پایش کیفیت هوا آن را در جاهای مختلف شــهر اندازه گیری 
می کنیم و بر اســاس یک ســری فرمول ها ایــن داده ها تبدیل 
می شوند به یک شــاخص کیفیت هوا که شــاخصی بی بعد 
است. این همان شاخصی است که به صورت رنگ بندی های 
مختلــف اعالم می شــود. همچنیــن ذیل آیین نامه شــرایط 
اضطرار آلودگــی هوا یک آیین نامه داریم کــه در آن آمده بر 
اســاس شــاخص های مختلف کیفیت هوا یک سری اقدامات 
باید انجام شــود که در کمیته اضطرار درباره آن تصمیم گیری 
می شــود. از جمله ایــن تصمیمات تعطیلی مدارس اســت. 
طبق آن دســتور العمل اگر شــاخص کیفیت هــوا باالی ۱۵۰ 
باشــد، یعنی روی رنگ بندی قرمز، مدارس باید تعطیل شوند. 
این از جمله دســتورالعمل هایی اســت که غالب اوقات اجرا 
می شود. حاال ادعای وزیر کشور این است که تعطیلی مدارس 

را به جای اینکــه در رنگ قرمز اعالم کنیم در شــاخص های 
باالتر مثال در «بنفــش» یا «قهوه ای» اجــرا کنیم. همان طور 
که گفتم این کار همان پاک کردن صورت مســئله اســت چون 
این شاخص ها و نحوه محاســبه آنها براساس استانداردها و 
بررسی های علمی و بهداشتی انجام شده است. حاال به جای 
اینکه برویم اقدامــات الزم برای کاهش آلودگی هوا را انجام 
دهیم ســراغ این برویــم که دســتورالعمل ها را تغییر دهیم، 

مسئله آلودگی هوا حل نخواهد شد».
و  کشــور  وزرای  ایده  با  بهداشــت  وزارت  صریــح  مخالفت 

آموزش و پرورش
ایده عجیب دو وزیر کشــور و آموزش و پرورش برای تغییر 
شــاخص های آلودگــی هوا کــه موجب نگرانی مردم شــده 

بود بــا واکنش صریح وزارت بهداشــت همراه شــد. عباس 
شاهســونی، رئیس گروه ســالمت هوا و تغییــر اقلیم وزارت 
بهداشــت در واکنش به اظهارات دو وزیر کشــور و آموزش و 
پرورش برای بازگشــایی مدارس کشــور گفت: ای کاش وزیر 
محتــرم آموزش و پرورش پیشــنهاد می دادند کــه اقداماتی 
نظیر نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی، از رده خارج کردن 
خودروهای فرســوده، بهبود کیفیت سوخت و بهبود کیفیت 
خودروهای تولید داخلی و... برای کاهش غلظت آالینده های 
هــوا صورت گیــرد. مــا هــم در وزارت بهداشــت تعطیلی 
مــدارس را راهکار اصلــی نمی دانیم، اما چــاره دیگری جز 
این نداریم کــه با این کار مواجهه کودکان بــا آلودگی هوا را 

کاهش دهیم.

او همچنین در واکنش به اظهارات یوســف نوری که گفته 
بود در چین با شــاخص ۳۰۰ هم مدارس تعطیل نمی شــوند 
گفت: مقایسه کشــور ما با سایر کشورها که وضعیت آلودگی 
هوای بدتری از ما دارند مانند چین، هند و... نمی تواند راهکار 
باشــد. ما باید خود را با کشــورهایی مقایسه کنیم که آلودگی 
هوا ندارند یا میزان غلظت آالینده های هوای آنها کنترل شده 
اســت. باید ببینیم چه استانداردهایی دارند و چه کار کرده اند 
که به آن شرایط رســیده اند. استاندارد ساالنه ذرات معلق ما 
در کشور شش برابر راهنمای سازمان بهداشت جهانی است 
و این یعنی مواجهه مردم با آلودگی هوا باالست؛ پس باید به 
جای تغییر شــاخص ها، رویکرد خود را بر کاهش آالینده ها و 

کنترل منابع انتشار بگذاریم.

چهارشنبه
۵ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۱

نورا حسینی: تا غروب روز دوشنبه بودجه شهرداری تهران برای 
ســال ۱۴۰۲ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بود. تا نیمه شب این 
بودجه بــه ۷۸ هزار میلیارد تومان رســید و دقیقه ای مانده به 
آغاز صحن علنی رقم نهایی شــده به ۷۸ هــزار و ۴۷۵ میلیارد 
تومان رســید. چند ثانیه قبل از آن که شهردار پشت تریبون قرار 
گیرد و درباره دخل و خرج ســال آینده شهرداری صحبت کند، 

کتابچه بودجه وارد صحن شورای شهر تهران شد.
بودجه ای که بیشــترین رشــد را در حوزه اجتماعی داشته و 

برش سال نخست برنامه چهارساله شهر تهران است.
در جریــان بررســی بودجه ســال آینده شــهرداری تهران 
مشــخص شــد که در این مدت کمیســیون ماده ۵ که شهردار 
از عملکــرد آن دفاع کرده و معتقد اســت تمــام مصوبات آن 
قانونــی بوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع تراکم واگذار کرده 
است. مهدی عباسی، رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری 
شورای شهر تهران همچنین از تخفیف ۴۰درصدی که در تاریخ 
شهرداری سابقه نداشته و مصوبه کم سابقه برای ۲۲۰ پالک در 
منطقه ۲۲ و مصوبه کرونایی شــورای ششــم در جهت تحقق 
بودجه امسال شــهرداری هم سخن گفت؛ سخنانی که چندان 
برای شــهردار تهران خوشایند نبود و سربسته از فجایعی گفت 

در گذشته در کمیسیون ماده  ۵ رخ داده است.
علیرضــا زاکانی در تشــریح ویژگی های بودجه ســال آینده 
شــهرداری تهران نســبت به دوره هــای قبلی گفــت: بودجه 
ســال آینده برشــی از برنامه چهارم مدیریت شــهری است که 
ســاماندهی ردیف هــای اعتباری هزینه ای و ســرمایه ای در آن 
صورت گرفته و هدف چابک ســازی و شــفافیت بوده که غریب 
به شــش هزارو ۵۰۰ ردیف که دوهزارو ۵۰۰ ردیف آن مربوط به 
حقوق و دستمزد بود، تبدیل به دوهزارو۸۵۰ ردیف شده است.
به گفته زاکانی، چیزی حذف نشده بلکه تنها تجمیع صورت 
گرفته اســت. مدل تقســیم اعتبار مبتنی بر برنامه با بهره گیری 
از قواعد و شــاخص های تقسیم بندی انجام شده است. پیش تر 
به ازای تصمیمات مان در ســال قبل برای ســال آینده درصدی 
افزایش را در نظر می گرفتیم و برابر آن بودجه ارائه می شــد  اما 
امســال مبتنی بر شــاخص کار صورت گرفته و تمام پروژه های 
ما در کنــار این موضوع دارای پیوســت های فنــی، اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی هستند و در قالب توسعه عدالت که 
برنامه چهارم نیز مبتنی بر آن تنظیم شــده است، در همه اجزاء 

و عناصر بودجه این موضوع دیده می شود.
وی ادامــه داد: پنج میلیــون رکــورد در قالــب طرح « من 
شهردارم» ثبت شده و مردم با حضور گسترده بالغ بر ۴۵۰ هزار 
پرسشــنامه پر کردند و ۳۵۰ هزار نفر مشــارکت مستقیم در این 
طرح داشــتند که با پایش صورت گرفته امکانی برای ما از آحاد 
مردم ایجاد شــده، به شــکلی که دوهزارو ۸۵ طرح به سمع و 
نظر مردم رسیده و هزارو ۴۶۲ طرح با حدود چهارهزار میلیارد 
تومان به انتخاب مردم گذاشــته شده که بخشی از بودجه متأثر 

از این انتخاب مردم است.
وی ادامــه داد: هم راهبردهای تحول و هم محور تحول در 
برنامــه چهارم مدنظر قرار گرفتــه و در این قالب برای خدمت 

بیشتر بودجه را تقدیم شورا خواهیم کرد.
زاکانی با اشــاره به اینکه بودجه سال آینده در پنج سرفصل 
تنظیم شده است، افزود: درخصوص درآمد و منابع بودجه مثل 

ســال گذشته بودجه را سه ســطحی دیدیم، سطح اول تکلیف 
ما نســبت به شــورا، ســطح دوم تبصره ۲۹ با توجه به امکان 
بیرونی بودجه دنبال خواهد شــد و بخش سوم نیز حوزه ماده 

۱۹ مشارکت های ماست که باید مد نظر قرار گیرد.
شهردار تهران ادامه داد: در بخش اول بودجه سال گذشته 
از ۳۷ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان بودجه اصالحی شــورا ۳۴ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را یعنی معــادل ۹۹ درصد محقق 
کردیــم. همچنین ۵۰ هزار و ۴۷۰ میلیــارد تومان تکلیف ما در 
بودجه بود که شــواهد حاکی از آن اســت که باالی ۱۰۰ درصد 
برای ســال جاری محقق خواهد شد. در حقیقت تا دو روز قبل 
۴۳ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حــوزه نقد عمل کردیم و به 
حســاب نشسته و در دو ماه پایان سال که شیب دریافتی تشدید 
می شــود، در حوزه عوارض و پروانه ها شــرایط طوری است که 
به همــراه درآمدهای پایدار حوزه نقد و غیر نقد ۵۰ هزار و ۴۷۰ 
میلیارد کســب درآمد داشته باشیم که حوزه نقد باالی این رقم 
را محقق می کند و حــدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش بینی 
می کنیم که در حوزه نقد محقق شود. وی افزود: امسال بودجه 
را ســه سقفی بستیم. ســقف اول مکلف به تحقق، سقف دوم 
مجوز از شورا و در سقف ســوم هر چه بتوانیم مشارکت جذب 
خواهیم کرد. رقــم ۷۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان با ۵۶ درصد 
رشد نسبت به سال قبل در سقف اول بودجه تنظیم شده است. 
این در شــرایطی اســت که در ســال جاری با وجود هجمه به 
زیرســاخت ها و بروز اغتشاشات اخیر به ما آسیب زدند که البته 

نتوانستند جلوی رشد ما را بگیرند.
زاکانی گفت: ۵۶ درصد رشد را برای سال آینده هدف گذاری 
کردیــم و در بعــد درآمــد در واگــذاری دارایی ســرمایه ای و 
دارایی هــای مالی ۳۶ درصد را به درآمدهــا اختصاص دادیم. 
بی تردید در مصارف مبتنی بر ســقف اول و تصویب شورا اقدام 
خواهیم کرد. امســال در اوج شــفافیت اعتبارات هزینه ای که 
۵۳ درصد اعتبارات است برای ســال آینده ۳۹ درصد افزایش 

داشــته ایم. ناظر بر مصارف عمال حمل ونقل و ترافیک که ۳۳ 
درصــد بودجه بوده ثابــت مانده و در کالن ۷۸ هــزار میلیارد 

تومان در حقیقت ۵۶ درصد رشد کرده است.
به گفته وی، بودجه ســال آینده در بخش خدمات شــهری 
نیز ۴۹ درصد رشد داشته و عدد باالیی به این بخش اختصاص 
پیــدا کرده اســت. در ایمنی و مدیریت بحــران نیز وضعیت به 
همین شــکل اســت. در امور اجتماعی و فرهنگی ۱۰ درصد در 
ســال گذشــته بوده که امسال به ۱۱ درصد رشــد رسیده است. 
همچنین عدد حــدود ۳۰ هزار میلیارد به عنــوان عددی که از 
شــورا مجوز خواهیم گرفت، در سقف دوم بودجه تعیین شده 
که در ســال گذشــته ۱۰ هزار میلیارد بوده و امسال به ۳۰ هزار 
میلیارد افزایش پیدا کرده اســت. در حقیقت عالوه بر ۷۸ هزار 
و ۴۷۵ میلیــارد تومــان، ۳۰ هزار میلیارد نیز در ســقف دوم به 

بودجه اضافه می شود.
شــهردار تهران تأکید کرد: در بودجه سال جاری پیش بینی 
ما این اســت که تعهد ۱۰۰درصدی اعتبار ۵۰ هزار میلیاردی در 
ســقف اول بودجه و تعهد ۱۰۰ درصدی در مورد تبصره ۲۹ که 

۱۰ هزار میلیارد تومان بود، در سقف دوم محقق خواهد شد.
وی گفت: همچنین  موضوع مشارکت و مولد سازی در سقف 
ســوم بودجه که برای آن ســقفی در نظر گرفته نشــده است، 
مــورد توجه قــرار خواهد گرفت. عمده مجوزی که در ســقف 
دوم از شورا اخذ می شــود، در حوزه حمل ونقل عمومی است. 
البتــه برای حمل ونقل عمومی این اعتبار را کافی نمی بینیم که 
قدرالســهم ۳۳ درصدی از کل بودجه سال گذشته برای امسال 
از کل بودجه ثابت نگه داشــته شــود و قدرالسهم آن افزایش 

پیدا کند.
به گفته زاکانی   باید از طرق مختلف در این حوزه برای تأمین 
منابع تــالش کنیم. در حوزه افزایش بودجه نســبت به ســال 
گذشــته ۵۶ درصد رشد بودجه در ســقف اول را داشته ایم که 
عمده این رشد بودجه درخصوص تملک دارایی های سرمایه ای 

و تملک دارایی های بودجه ای است که نشان می دهد ما در این 
بودجه متعهد به کار بیشــتر خواهیم بود و قدرالسهم هزینه ای 

نسبت به کل بودجه پنج درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: ما در ســقف سوم بودجه زمینه مشارکت بخش 
خصوصی، نهادهای مختلــف و حتی دولت را فراهم می کنیم 
تا از این طریق جهش بزرگی در شــهر اتفاق بیفتد و تهران را به 

عنوان یک شهر پیشرو در همه عرصه ها معرفی کنیم.
ناصر امانی، عضو شــورای شــهر تهران در واکنش به ارائه 
الیحه بودجه از سوی شــهرداری تهران گفت: بهتر بود قبل از 
تقدیم بودجه ۱۴۰۲، گزارش عملکرد شهرداری بر مبنای بودجه 
سال جاری ارائه می شد. اینکه گفته می شود تا پایان سال بوجه 
تحقق ۱۲۰ درصدی خواهد داشت، در صورتی برای مردم قابل 
باور است که احســاس کنند تغییری در روند خدمت رسانی به 

آنها انجام شده است.
او ادامه داد: درآمد حوزه شهرســازی که برپایه درآمدهای 
ناپایدار اســت از ۲۲ هــزار میلیارد تومان بــه ۳۸ هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرده است، این یعنی درآمدهای ناپایدار زیاد 
شده در حالی که باید در جهت کاهش آن اقدام می شد. درآمد 
حــوزه حمل ونقل از ۱۶ هزار میلیارد تومان ســال جاری به ۲۵ 
هــزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نزدیک به هفت هزار 
میلیارد تومان آن حقوق و دستمزد است، باید مشخص می شد 
با بودجه امسال به فرض تحقق چه اتفاقی در این حوزه افتاده 

که سال آینده بودجه افزایش پیدا کند.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه 
امسال شــهردار تهران به اهمیت تبصره ۲۹ واقف شده است، 
اظهار کرد: این حقی بود که شورا برای شهرداری در نظر گرفته؛ 
اینکه افق روی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، بسیار خوب است، 
اما تقاضا می کنیم تا زمانی که شــورا بودجه را تصویب می کند، 

افق نهایی را اعالم نکنید.
وی ادامه داد: جنس درآمد برای ما مهم اســت؛ در بخش 
شهرســازی ۲۲ هزار میلیارد تومان بــه ۳۸ هزار میلیارد تومان 
رسیده و اگر درآمد پایدار باشد، ماندگاری آن ادامه خواهد یافت 

و درسی است که به آیندگان نیز خواهیم داد.
مهدی عباســی با بیان اینکه تخفیف ۴۰درصدی عوارض در 
تاریخ شهرداری بی سابقه بوده است، گفت: این در حالی است 
که تحوالت بازار صعودی بوده و نرخ عوارض نزولی و به نوعی 

در صنعت ساختمانی استثنا بوده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران افزود: هرچه 
ظرفیت درآمد در شــهرداری تهران افزایــش پیدا کند، فرصت 

ارائه خدمت افزایش خواهد یافت.
مهدی چمران رئیس شــورای شــهر تهران تأکید کرد: رقم 
عوارض قطعی است و در ســال آینده دیگر به هیچ عنوان این 

تخفیف اعمال نخواهد شد.
زاکانی هم در پاســخ به سؤال اعضای شورای شهر با اشاره 
به اینکه معدل اعتبار شهرســازی ۶۷ درصد بوده است، گفت: 
ما نســبت به برآورد امسال و پیش بینی ساخت وساز سال آینده 
اعتبارات این بخش را در نظر گرفته ایم. بودجه شهرسازی ما ۱۹ 
هزار میلیارد تومان بوده و باالی ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال 
آینده پیش بینی شده است که مشکل مسکن مردم را حل کنیم 
و بر همین اساس قدرالسهم بخش مسکن افزایش پیدا می کند.

وی با تأکید بر اینکه در گذشــته فجایعی اتفاق افتاده اما در 
این دوره حتی یــک میلی متر هم تراکم فروخته نشــده افزود: 
تحقق ۳۰ هزار میلیارد تومــان و در مجموع ۱۷۰ هزار میلیارد 
تومان آرزوســت. ما باید بر واقعیت ها تکیه کنیم. اینکه مطرح 
می شــود باید ۱۷۰ هزار میلیارد تومان محقق می شد مسئله ای 
را ایجاد می کند که ما نتوانســته ایم ایــن میزان را محقق کنیم. 
ما اجــازه ندادیم حتی یک مورد تراکم فروشــی اتفــاق بیفتد. 
کمیســیون ماده ۵ زمانی چند صد هــزار مجوز صادر کرده بود 
که نمی توانیم این موارد را پاک کنیم. کار کمیسیون ماده ۵ قابل 
دفاع بوده و پرکار اســت مگر اینکه این پرکاری را ایراد بگیریم و 

نسبت به آن اعتراض کنیم.
بهــروز شــیخ رودی، معاون محاســبات و پایــش عملکرد 
شــورای پنجم در تحلیل بودجه سال آینده شهرداری تهران به 
«شــرق» گفت:  در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران ما شاهد 
آن هســتیم که شــهرداری تهران یک بودجه در دل بودجه ای 
نهاده، این اولین بار اســت که ما شاهد آن هستیم که در ضمن 
بودجه که خودش اجازه تحصیل منابع و هزینه است، مدیریت 
شهری آمده و اجازه هایی فراتر از سقف جداول بودجه به شورا 
پیشــنهاد کرده، ایــن اجازه ها هم در بخش تأمیــن منابع و هم 
در بخش مصارف است. بر اســاس آنچه در تبصره ۲۰ بودجه 
پیشــنهاد شده، شــهرداری تهران تصور تحقق بودجه ۱۱۰ هزار 
میلیارد تومانی برای ســال آینــده دارد، زیرا در این تبصره اجازه 
هزینه منابع مازاد بر ســقف جداول بودجه بــرای ۱۶ پروژه در 
سقف اعتباری نزدیک به ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
اســت. عالوه بر این شــهرداری اجازه دریافت تسهیالت جدید 
خارج از سقف بودجه را هم در بودجه پیش بینی کرده تا بتواند 
دو برابــر بازپرداخت تســهیالت و بدهی های خــود به بانک ها 
تســهیالت جدید بگیرد، این یعنی شــهرداری خارج از ســقف 
وام پیش بینی شــده در جداول بودجه می تواند ۱۲ هزار میلیارد 
تومان وام و تســهیالت جدیــد اخذ کند. البتــه اجازه هایی که 
شهرداری در بودجه ۱۴۰۲ برای خود از شورا طلب کرده همه از 
جنس بودجه نیســتند و ما شاهد آن هستیم که در بند ۹ تبصره 
۱ بودجه پیشــنهادی شــهرداری موظف به شناســایی و تثبیت 
واحدهــای در حال بهره بــرداری در پهنه های S,R و M شــده 
اســت، یعنی تثبیت تغییر کاربرد امالک و تحصیل منابع از این 
محل در بودجه رســمیت پیدا می کند، حال اینکه این موضوع 
اساســا موضوع بودجه ای نیســت و برابر قانون و مطابق ماده 
۱۷ قانون درآمد پایدار شــهرداری ها با تصویب کمیسیون ماده 
۵ و ۹ طرح و تصویب در بودجه شــهرداری ها امکان اجرا پیدا 
می کند. اینکه تدوین کنندگان بودجه به دستورالعمل طرز تهیه، 
تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شــهرداری ها ابالغی وزارت کشور 
پایبنــد نبوده اند و از فرصت الیحه بودجه برای طرح اجازه های 
فراقانونی استفاده کرده اند قابل انکار نیست. خوب است آقایان 
مدعی پیروی از قانون در شورای ششم هنگام بررسی و تصویب 
این بودجه عمل به اجرای قانون و رویه های اجرائی تبیین شده 
توســط وزارت کشــور به عنوان مرجــع تدویــن ضوابط مالی 
شــهرداری ها را فراموش نکنند و با تقدم منافع مردم و شهر بر 
منافع مدیریت شهری این اجازه های فرابودجه ای را خط بزنند 
و به وظیفه نظارت مالی خود پیش از خرج یعنی همین مرحله 

بررسی و تصویب بودجه درست عمل کنند.
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