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دو ردیف پرحاشیه بودجه  97شهرداری

این هفته برای سال  97تصمیم گیری می شود
اخبار

محل هزینه پاداش های اتفاقی کجاست

حمیده امینی فرد

نخستین تصویربرداری از یک پرنده کمیاب در ایران

عروس «غاز» بعد از دهها سال به خوزستان بازگشت

عکس :سید باقر موسوی

ســیدباقر موســوی ،محیطبان
ســختکوش خوزســتانی کــه
پیــش از ایــن موفــق شــده بود
با احیــای چشــمههای منطقه
فکــه باعــث بازگشــت آهــوان
ایرانی از خاک عراق به منطقه
مرزی فکه در ایران شــود اخیراً
موفق شــده پس از دهها ســال
حضــور پرندهای کمیاب به نام
عروسغــاز را در خوزســتان به
ثبت برســاند و برای نخســتین
بار در ســطح کشور از این پرنده
تصویربرداریکند.
ســیدباقر موســوی کــه نامــی
شــناخته شــده در بین محیطبانان ایرانی است و بســیاری از دوستداران طبیعت او
را به خاطر تصاویری که از خشــکیدگی تاالب هور العظیم در سالهای اخیر منتشر
توگو با «ایران» میگوید :روز  15بهمن ماه سه عروسغاز
کرده میشناســند در گف 
و روز چهارشــنبه گذشــته نیــز دو عروسغــاز در گندمزارهــا و اطــراف محمیههــای
(شکارگاههای) شهر بستان مشاهده کردم و امروز بزرگترین خطری که در خوزستان
این پرنده بسیار کمیاب را تهدید میکند وجود همین محمیههاست.
این محیطبان میافزاید :محمیه به آبگیرهای مصنوعی گفته میشــود که توســط
شکارچیان و متخلفان ایجاد میشود .در این آبگیرها پرندگان را با دادن غذا و دانه
عادت میدهند و در وقت مناسب با تورهای زمینی آنها را صید میکنند .در گذشته
جمعیتهای خوبی از این پرنده در تاالبها و آبگیرهای خوزستان زمستانگذرانی
میکردنــد کــه در ســالهای اخیــر بســیار کاهــش یافتهانــد .او میافزایــد :بهترین و
مؤثرترین راه برای جلوگیری از شــکار چنین پرندگان مهم و کمیابی فرهنگسازی
اســت .بســیاری از مــردم از کمیاب بــودن و اهمیت گونههای کمیــاب و در معرض
انقراض آگاهی ندارند و حتی با نام گونهها آشنا نیستند.
معلوم اســت با چنین اوضاعی ســودجویان با خیال راحت و بدون اعتراض عموم
مردم به ســودجویی خود ادامه میدهند .باید مردم را آگاه کرد تا خود در حفاظت
از این گونههای نایاب مشارکت کنند .همچنین زیستگاههای موقت زمستان گذران
پرنــدگان باید احیا و حفاظت شــود .عروس غاز با نام علمــی  Branta ruficollisدر
لیســت ســرخ اتحادیه جهانی حفاظــت از طبیعت بهعنــوان گونهای آســیب پذیر
معرفی شده است.

اصالح جدید در پرداخت بیمه نسخه های پزشکی
مناطق روستایی

سرپرســت اداره کل بیمه اســتان خوزســتان ،درباره نامه عدم پذیرش نســختجویزی
پزشکان عمومی در صندوق روستایی ،توضیحاتی ارائه داد.
بــ ه گزارش «ایران» ،دکتر ســید جــواد امامــزاده در خصوص نامهای کــه تحت عنوان
«عــدم پذیرش نســخ تجویزی پزشــکان عمومی در صندوق روســتایی» در رســانهها
بویژه فضای مجازی منتشــر شــده بود ،گفت :پارهای ابهامات در نامه مذکور موجبات
برداشتهایی متفاوت از متن نامه و در نتیجه نگرانیهایی را در سطح جامعه فراهم
کــرده بــود بههمیــن دلیل در نامــه دیگری که صبح پنجشــنبه  ۱۹بهمن به مســئوالن
آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری ارسال شد ،در این خصوص توضیحات الزم بیان شد.
وی اضافه کرد :ناظر به تجویز نســخ توســط پزشکان عمومی است که پزشک خانواده
نبوده و طرف قرارداد بیمه ســامت در صندوق روســتاییان نیســتند .امامــزاده افزود:
طبق تفاهمنامه بیمه روســتاییان فی مابین وزارت بهداشــت و سازمان بیمه سالمت
از سالهای قبل پذیرش تمامی نسخ تجویزی توسط پزشکان خانواده توسط آن مرکز
بالمانع اســت .وی خاطرنشان کرد :پذیرش نسخ تجویزی پزشکان متخصص و فوق
تخصص در صورت ارجاع از پزشک خانواده با رعایت ضوابط ابالغی بالمانع است.

نیم نگاه

ëëبــا علنــی شــدن الیحــه بودجــه  97و در
دسترس قرار گرفتن آن برای مردم ،خیلیها
بااین ســؤال ابهام برانگیز مواجه شــدند که
چــرا بایــد بودجه برخــی حوزههــا همچون
اعتبــارات فرهنگــی و اجتماعــی فــدای
بودجههاییخاص!شود؟
ëëاختصاص  45میلیارد تومان برای ردیفی
بهنــام «پاداشهــای اتفاقــی» و همینطور
ردیــف «کمــک بــه اشــخاص و مؤسســات
خصوصــی» بــا رقــم  40میلیــارد تومــان،
دوردیــف پرحاشــیهای بود کــه هنــوز به میز
بررسیشوراییهانرسیدهاست

برخــی دیگــر از اعضــای شــورا
پیــش از ایــن انتقادات زیــادی بهالیحه
بودجه داشــتند .الهام فخاری ،عضوی
بــود کــه از عــدم اختصــاص بودجه به
ســاماندهی دستفروشــی گالیــه کــرده
و بــه «ایــران» گفتــه بــود« :متأســفانه
برای برخــی موضوعات مهم همچون
دستفروشی و ساماندهی دستفروشان،
ردیف بودجه خاصی پیشبینی نشــده
اســت ،البتــه ایــن جــدا از ســدمعبر و
ســاماندهی مشــاغل اســت .بنابرایــن
بایــد ردیفهــای متفاوتــی در حــوزه
فرهنگی و اجتماعی دیده شــود .براین
اســاس درحال رایزنی هســتیم تا برای
دستفروشــی هم ردیف در بودجه قائل
شویم .بودجه هیأتها در امور فرهنگی
دیــده شــده اســت.روش اصالحــی آن
اســت که این ارقــام صــرف حمایت از
تنــوع فرهنگــی شــود .لزومــاً کمــک به
معنی صدقه دادن نیست ،کمک باید
شــفاف ،عادالنه ،با رویکــرد حمایت از
تنوع فرهنگی و توانمندسازانه باشد».
بــا اینهمــه پیــش از پاســخ بــه ایــن
چراییهــا کــه بــه گفتــه رســولی ،عضو
شورای شــهر تهران سهشنبه این هفته
در صحن علنی شــورای شــهر بیپرده،
بررســی میشــود .بایــد پرســید آیــا در

اصــل ،پیشبینــی چنیــن ردیفهایــی
قانونی اســت؟ یا اینکه در عین قانونی
بودن ،یک توفیق اجباری برای شخص
شــهردار محســوب میشــود تا گاهی از
جیب هزینهها برداشته و به مصلحت!
طبــق قــول رســولی بــه جیــب برخــی
کارکنان شــهرداری یا شــهروندان شهر
بریزد؟!
حســن رســولی ،خزانــه دار شــورای
توگو بــا «ایران »به
شــهر تهران در گف 
ایــن ســؤال اینطــور پاســخ میدهــد:
«مــاده  55قانــون شــهرداریها و
دهیاریهــا ،از زمــان تأســیس نهــاد
تهــا
یها ،یکســری مأموری 
شــهردار 
و انتظاراتــی بهعنــوان وظیفــه بــرای
شــهرداران تعییــن کرده کــه میتوانند
از ایــن ناحیــه براســاس پیشــنهاد خود
و تصویــب در شــورا بــرای اشــخاص یا
نهادهایــی خــاص هزینــه کننــد یــا بــه
عبارتی پرداخت حمایتی داشته باشند.
«پــاداش اتفاقــی» هــم جــزو همیــن
موضوع محســوب میشود .البته از این
ردیفها ،سرفصل زیاد داریم که بسیار
گســترده اســت .اما باید بگویم که برای
این موضوع ســرفصل داریم و در همه
شــهرداریها هــم وجود داشــته و کامالً
قانونــی و متعــارف اســت .امــا عــدد و
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بودجــه  97شــهرداری تهــران بــا
رقــم  17هــزار و  500میلیــارد تومــان
هفتــه گذشــته در شــورای شــهرتهران
تصویب شــد .اگرچه پیــش از تصویب
هــم ،رویکــرد چنــد ماهه محمــد علی
نجفی ،شهردار تهران و البته انتقادهای
تن دوتیز خیلیها به دســت و دلبازیها
و بریــز و بپاشهای شــهرداران ســابق،
نشــان مــیداد که بــرای ســال جدید با
یــک بودجه ســفت و انقباضــی روبهرو
خواهیــم بود .اتفاقــاً بودجــه  97هم با
همیــن تصــور در منقبضترین شــکل
خود بسته شد تا نوید یک سال متفاوت
بــرای شــهر ،از همیــن «آغــاز» داده
شــود .با اینهمه هنوز جزئیات بودجه
بهتصویب شورای شهر تهران نرسیده،
برخــی بندها ،صدای منتقــدان و حتی
حامیــان نزدیــک شــهردار را در آورد.
بندهایــی کــه نشــان مــیداد همچنان
شــهردار تهران اختیارات ویــژهای دارد
اختصــاص  45میلیــارد تومــان بــرای
ردیفی بهنــام «پاداشهــای اتفاقی» و
همینطور ردیف «کمک به اشــخاص
و مؤسســات خصوصــی» بــا رقــم
 40میلیــارد تومــان ،دو ردیــف
پرحاشیهای بود که هنوز به میز بررسی
شــوراییها نرســیده ،پرونده انتقادها را
پیشروی نجفی  67ساله گشود! آنهم
در شــرایطی کــه بــا علنی شــدن الیحه
بودجه  97و در دسترس قرار گرفتن آن
برای مردم ،خیلیها بااین سؤال ابهام
برانگیز مواجه شدند که چرا باید بودجه
برخــی حوزههــا همچــون اعتبــارات
فرهنگی و اجتماعی فدای بودجههایی
خــاص! شــود؟ اگــر شــهرداری تهــران
بــا رعایــت محدودیتهایی به پیشــواز
بودجــهای الغر و ســبک رفته ،پس این
رقمها ،چگونه ســر از الیحهای درآورده
کــه پیــش و هنــگام بســته شــدنش،

مــدام شــعار «صرفه جویی» ســر داده
میشود!؟
انتقــاد بــه بودجــه فرهنگــی و
اجتماعــی البتــه خیلــی زودتــر از اینها
ســر از شــورای شــهر تهــران در آورده و
رئیــس این کمیســیون را مجبــور کرده
بــود تا قبل از تصویب جزئیات بودجه،
به دادخواهی و سهم خواهی این حوزه
بر آیــد و اجازه ندهد بــر خالف اهداف
مدیریــت شــهری جدیــد ،داســتانی
متعــارض ،روایت شــود! محمد جواد
حق شــناس ،در همان ابتدای بررســی
وضعیت بودجــه فرهنگی و اجتماعی
شهرداری به مقایسه آن با بودجه سال
گذشــته پرداختــه و بــا گالیه گفتــه بود:
«در بودجه مصوب سال  96شهرداری
تهران ســهم حوزه مأموریتی فرهنگی
و اجتماعــی هشــت درصــد از بودجــه
کل و به میــزان  1467میلیارد تومان از
 17هــزار و  900میلیــارد تومــان کل
بودجه اســت ،امــا با تأســف ،در الیحه
بودجه سال  97شهرداری تهران سهم
حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی به
شــش درصد کاهش یافتــه و از  17هزار
و  500میلیــارد تومــان کل بودجــه
یــک هــزار و  115میلیارد تومــان به این
حــوزه اختصاص یافته که از این میزان
 558میلیــارد تومــان بــه اعتبــارات
هزینــهای و  557میلیــارد تومــان نیــز
بــه تملــک داراییهــای ســرمایهای
اختصــاص دارد ».ایــن درحالی اســت
کــه محمــد علــی نجفی نیــز بارهــا به
وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی فقیر
تهــران ،اشــاره کرده و حتــی در آخرین
دیدارش با هنرمندان و سینماگران در
نهــم بهمن ماه امســال ،بــه صراحت
گفتــه بود که شــهرداری خود را موظف
به توســعه فضاهای فرهنگی از جمله
مــوزه ســینما میدانــد ،چراکــه مــوزه
سینمای فعلی درشأن تاریخ صد ساله
سینما نیست!»
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افزایش  200تومانی بلیت مترو
روی میز شورای شهر پایتخت

رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای اســامی شهر
تهــران از بررســی افزایــش  ۲۰۰تومانــی قیمت بلیت
مترو در صحن علنی شــورای اســامی شــهر تهــران ،ری و تجریــش ظرف هفته
آینده خبر داد .محمد علیخانی درباره الیحه افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل
عمومی گفت :در حال حاضر تنها افزایش نرخ بلیت مترو برای شورایاســامی
شهر تهران ارسال شده و درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس فعالً الیحهای
به شورایاســامی شــهر تهران ارسال نشده اســت .وی افزود :افزایش نرخ بلیت
مترو از  ۸۰۰به  ۱۰۰۰تومان در کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران
بررســی شــده و به تأیید رســیده و مقرر شــده که در نخســتین جلســهای که شــورا
تشــکیل میشود ،بررســی این الیحه در دســتور کار قرار گیرد .علیخانی ادامه داد:
البته افزایش نرخ بلیت مترو حداکثر  ۲۰۰تومان خواهد بود و برای مســافتهای
مختلف براساس جدولی که تعیین شده است ،افزایشها محاسبه خواهد شد.

ت سربازی
آخرین مهلت بخشودگی اضافهخدم 
رقم آن به نظر شورا بستگی دارد .البته
قرار اســت روز سهشنبه ،نظر کمیسیون
تلفیق در این زمینه به صحن ارائه شود.
باید بگویم مهم تصمیم شوراســت که
میتوانــد این رقــم را افزایش یا کاهش
داده یا حتی صفر کند ».این عضو شورا
دربــاره انتقاداتی که بــه کاهش بودجه
فرهنگــی و اجتماعــی وارد اســت ،هم
به «ایران »میگوید« :کمیسیون برنامه
و بودجــه ،اخیــراً نشســت مشــترکی بــا
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی
شــورای شــهر برگزار کرده و ایــرادات را
شــنیدیم .باید بگویم تا آنجا که مقدور
بود به خواستههای کمیسیون فرهنگی
توجه کردیم و خوشــبختانه توانســتیم
رضایتشــان را جلب کنیم .تا این اندازه
میتوانــم بگویــم کــه کاهــش بودجــه
فرهنگی جبران شد».
رســولی دربــاره الیحــه بودجــه 97
تصریــح میکنــد« :اگــر حداقــل تــورم
را  10درصــد در نظــر بگیریــم ،بودجــه
 97بهدلیــل مشــکالتی که مــا در حوزه
مالــی شــهرداری تهــران داریــم ،پیش
از  12درصــد از نظر قــدرت خرید کمتر
از ســال گذشــته و به تعبیری انقباضی
بســته شــده اســت .نکتــه دوم اینکه در
ایــن الیحــه ،ســهم درآمدهــای پایــدار

بــه 28درصــد افزایش یافته امــا تا االن
کــه فصــل درآمدهــا را در کمیســیون
برنامه و بودجه بررســی کردیم ،تقریباً
بــه 32درصــد رســاندهایم .ایــن بدین
معناســت کــه در ســالهای گذشــته،
متوســط درآمدهــای پایدار شــهرداری
بین  7تا 21درصد بوده است.
اختصاصهــای ابهــام برانگیــز
ردیفهایــی بــه الیحــه بودجــه  ،97در
شــرایطی ســؤال برانگیزتر میشــود که
همیــن چنــد وقــت پیــش ،افشــاگری
یاشــار ســلطانی درباره کمک یک ونیم
میلیاردی شهرداری تهران (منطقه )5
به هیأت یک مداح مشــهور ،مسئولیت
مدیریــت شــهری را در اختصاصهــا
و ارائههــا ســنگینتر کــرده بــود .اگرچه
شــهردار تهــران همــان زمــان ،دســتور
پیگیری موضــوع را داده و اجــازه نداده
بــود تا ســکوتش ایــن خبر را مســأله دار
کند! ،اما حاال در برابر آزمونی قرار گرفته
که با اینکه قانونی است ،اما توجیه پذیر
نیســت! بویژه با توجه به شرایط امروز و
وضعیت مالــی و اقتصادی شــهرداری
تهران که قرار اســت بخشــی از مردم را
به مشارکت بیشتر مالی در امور شهری
دعــوت کند! کــه جــز اعتمــاد عمومی،
کاری پیش نخواهد رفت.

آخرینمهلتبرایبهرهمندیازبخششاضافهخدمتهایناشیاز
غیبت مشموالن سربازی امروز به پایان میرسد.
چندی پیش با تصمیمســتاد کل نیروهای مســلح مقرر شد تا اضافه
خدمتهــای ناشــی از غیبت تمامی مشــموالنی که تــا  ۲۲بهمنماه
امسال برگه اعزام به خدمت خود را دریافت کنند بخشیده شود ،این
افــراد باید به دفاتر پلیــس  ۱۰ +مراجعه کرده و برگه اعزام به خدمت
ســربازی خــود را دریافت کنند تا مشــمول این بخشــودگی شــوند ،در
غیراینصورتاضافهخدمتناشیازغیبتبرابرقانونبهآنانتعلق
خواهــد گرفــت .در اجرای این طرح مدت غیبت مشــموالن اهمیتی
نداشــته و فرد غایب از یک روز تا چند سال هم که غیبت داشته باشد
در شــمول این بخشودگی قرار خواهد گرفت ،اما اگر پس از این تاریخ
بــرای اعزام به ســربازی اقدام کند ،برحســب مقدار غیبتی کــه دارد از
 3تا  6ماه اضافه خدمت خواهد داشــت .احتمال تمدید این مهلت
نیز وجود ندارد ،بویژه آنکه ســردار موسی کمالی ،رئیس اداره سرمایه
انســانی سرباز ســتاد کل نیروهای مســلح پیش از این درباره احتمال
تمدید این مهلت ،به ایســنا گفتــه بود که «این مــدت به هیچ عنوان
تمدید نخواهد شد ».بنابراین به نظر میرسد که مشموالن غایبی که
قصد اعزام به سربازی دارند تنها در روز شنبه میتوانند به دفاتر پلیس
 ۱۰ +مراجعهکرده و درخواست خود را ثبت کنند.

