
افزایش 25ساله 
امید به زندگی 

25| سالمت

خطر زیرگذر براي 
محوطه جهاني شوش

7| زيست بوم

همسايگاني  با 
كردارنيك

10 | ميدان 

نوروز مهمان خانه 
سیمین و جالل مي شویم

26| شهر

يارانه بگيران ۹۷ مشخص شدند جزئیات دزدي 
 100میلیاردي
 از وزارت نفت

 دبير ستاد مبارزه با  
 مفاسد اقتصادي در گفت وگو

با همشهري فاش كرد

 پيشنهاد جديد براي واردكردن
ايده گفت وگوي ملي به مرحله اجرا

رئیس جمهور براي 
گفت وگوي ملي 

پیشگام شود
آيت اهلل محسن 
غرويان پيشنهاد 

داده است براي حل مشكالت كشور 
رئيس جمهور پيشــگام گفت وگوي 
ملي باشــد و از چهره ها و جناح هاي 
مختلف براي ايجــاد فضاي جديد 
گفت وگوي ملي دعوت كند. موضوع 
گفت وگوي ملي كه خردادماه امسال و 
بعد از انتخابات رياست جمهوري براي 
نخستين بار مطرح شده بود بار ديگر 
در روزهاي اخير و پس از ناآرامي ها 
از زبــان چهره هايي مثل اســحاق 
جهانگيري، به محافل سياسي كشور 

راه پيدا كرده است.

دبيــر ســتاد 
مبـــــــارزه 

بــا مفاســد اقتصادي در بخشــي 
از گفت وگــوي تفصيلــي خود با 
همشهري، شفاف نبودن اطالعات، 
پياده نشــدن دولت الكترونيك و 
سيستمي نشــدن ســامانه ها در 
دستگاه هاي دولتي و غيردولتي را 
علت اصلي شكل گيري مفاسد خرد 

و كالن در كشور دانست. 
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يادداشت
دكتر مهدي پازوكي،اقتصاددان و تحليلگر مسائل بودجه

رد كليات اليحه بودجه ســال ۹7از ســوي مجلس، بيش از آنكه مبناي كارشناســي و 
اقتصادي داشته باشد اساسا يك اقدام سياســي تلقي مي شود؛ تالش مجلسي ها اثبات 
نقش و جايگاه سياسي خودشان بود. زيرا اليحه اوليه دولت در كميسيون تلفيق و بودجه 
طي هفته هاي گذشته مطابق نظرات نمايندگان مجلس مورد اصالح و تغيير قرار گرفته 
بود. اينكه به كميسيون تلفيق 72ساعت مهلت داده شود تا اصالحات مورد نظر نمايندگان 
را اعمال كند امري كامال غيركارشناسي و خارج از عرف است. بر اين اساس، پيش بيني 
مي شود كه كميســيون در اين زمان كوتاه با انجام برخي اصالحات جزئي، همان اليحه 
را به صحن علني مجلس بفرســتد و در رأي گيري مجدد نمايندگان به تصويب برســد. 
نمايندگان بايد توجه داشته باشند كه اقتصاد كشور نياز به اصالحات فوري و مبرم دارد و با 
برخوردهاي سياسي و غيركارشناسي اين هدف محقق نخواهد شد. آنها بايد بدانند به هر 
ميزاني كه اين اصالحات به تأخير بيفتد، هزينه انجام اصالحات نيز سنگين تر خواهد شد. 

لذا اقتصاد فرمانبردار نيست و با اقتصاد دستوري نمي توان كشور را اداره كرد.
اليحه اي كه دولت براي بودجه ۹7ارائه داده است حاوي اصالحات قابل توجهي است، اما 
چنان كه شاهد هستيم با موانعي روبه رو شده است؛ نگاهي كلي به اليحه بودجه ۹7نشان 
مي دهد كه اليحه جديد از جهات مختلف تفاوت هاي مشــخصي با سال هاي قبل دارد؛ 
درحالي كه حجم بودجه ۹7نسبت به سال گذشته 6.5درصد بيشتر شده است، وابستگي 
بودجه به نفت در اليحه ۹7، با وجود افزايش هزينه هاي دولت كاهش يافته اســت؛ در 
سال ۹6 منابع درآمدي دولت از نفت 114هزار ميليارد تومان بوده كه در اليحه بودجه ۹7 
به 101هزار ميليارد كاهش پيدا كرده اســت. به اين معني كه 13هزار ميليارد تومان از 
وابستگي دولت به نفت كم شده است. اين در حالي است كه حقوق كاركنان دولت به طور 

متوسط 10درصد افزايش خواهد يافت.
از طرف ديگر، درآمدهاي مالياتي از 116هزار ميليارد تومان در ســال ۹6، به 128هزار 
ميليارد تومان در سال ۹7افزايش پيدا كرده است. ديگر مشخصه مثبت اليحه بودجه ۹7 
اين است كه هزينه هاي بهداشــتي و درماني دولت 17.2درصد رشد را نشان مي دهد. با 
توجه به رشد 6.5درصدي حجم كل بودجه، اين مسئله يك نقطه مثبت در سند بودجه 

تلقي مي شود.
 با اين حال اعتقاد من بر اين اســت كه كشور نياز به اصالحات اقتصادي جدي تري دارد 
كه اگر اين اصالحات صورت نگيرد كشور در بلندمدت با مشكالت جدي مواجه خواهد 
شد؛ كاهش هزينه هاي دولت و به طور كلي هزينه هاي اداره كشور بايد در راس اصالحات 
اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. اما اين اصالحات توسط دولت به تنهايي قابل انجام نيست، 
بلكه مجموعه حكومــت بايد در اين جهت گام بردارد. بودجــه نهادهايي مانند مجلس، 
شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، ستاد انقالب فرهنگي و... نسبت به عملكردها 
و خروجي هاي آن بسيار باالست. براي مثال، بيش از 1000نفر از كاركنان مجلس از دولت 

حقوق دريافت مي كنند! چرا حقوق اين عده را دولت بايد پرداخت كند؟ 
موضوع مهم ديگر در اليحه بودجه ۹7اين اســت كه دولت در راســتاي مديريت بهينه 
بودجه، نبايد پروژه هاي جديد عمراني را در دستور كار خود قرار دهد چرا كه هم اكنون 
در كشور بيش از 600هزار ميليارد تومان پروژه نيمه كاره داريم كه تكميل آنها بايد در 
اولويت قرار بگيرد. آنچه در بحث بودجه و اصالحات اقتصادي حائز اهميت است اين است 
كه انضباط مالي بايد به كشور بازگردد؛ اين مهم مستلزم اراده مجموعه حكومت است و از 
عهده دولت به تنهايي خارج است. براي مثال، در مورد پيشنهاد افزايش قيمت بنزين و يا 
قطع يارانه ها چنان كه شاهد بوديم مخالفان دولت چنان فضايي را ايجاد كردند كه امكان 
انجام اصالحات در اين بخش ها را دشــوار كرد. از نقطه نظر كميسيون برنامه و بودجه، 
يارانه فقط و فقط بايد به سه دهك پاييني)معادل 24ميليون نفر( پرداخت شود. اين در 

حالي است كه امروز ۹6درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند.
در پايان بايد تأكيد كرد كه تنها چاره اقتصاد ايران، انجام اصالحات اســت كه اصالحات 
ساختاري در نظام اداري، اصالحات مالي در سند بودجه و اصالح سيستم پولي و بانكي را 
شامل مي شود. انجام اين اصالحات نيازمند وجود احزاب سياسي فعال و فراگير و آزادي 

فعاليت احزاب است و به طور كلي مسير آن از صندوق انتخابات مي گذرد.

اقتصاد فرمان نمي پذیرد

نمایش هیلي براي سفراي شوراي امنیت

سفيران كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل ديروز به واشنگتن رفتند 
تا نمايش ضدايراني نيكي هيلي ســفير آمريكا در سازمان ملل را تماشا كنند. 
نيكی هيلی، بر اساس ادعای خود مي خواست قطعات موشك های منتقل شده 
از ايران به اعضای جنبش انصاراهلل يمن را به اين ديپلمات ها نشــان دهد. اين 
موشك  اواسط آبان ماه سال جاري از سوي انصارهلل يمن به سمت رياض شليك 
شده بود. هيلي 23 آذرماه با نمايش قطعاتي از اين موشك در واشنگتن مدعي 
شد قطعات موشك شليك شــده به فرودگاه رياض نشان گروه صنعتی شهيد 
باقری را داشته اســت. بعد از واكنش هاي منفي به آن نمايش؛ هيلي حاال در 
نمايش جديدي 14 همكارش در شوراي امنيت را به واشنگتن برده است تا از 
پايگاه »آناكوستياـ  بولينگ«، جايی كه ماه گذشته آهن پاره هاي موشكي را در 
معرض ديد رسانه ها قرار داده بود بازديد كنند. او ديروز در صفحه توييتر خود 
دوباره تصاويري از اين الشه ها را منتشر كرد. محمد جواد ظريف وزير خارجه 
كشورمان آذرماه امسال بعد از آنكه هيلي الشه هاي موشك را نمايش داد عكس 
نيكي  هيلي را در كنار كالين پاول، وزير خارجه پيشين آمريكا گذاشت كه در 
سخنانی در سازمان ملل مدعی شده بود آمريكا شواهد انكارناپذيری از تسليحات 

كشتار جمعی عراق دارد.

تهران ســردترين 
شب امســالش را 
ازسر مي گذراند كه 
ســينما به دادش رســيد. بهانه، ديدار شهردار 
پايتخــت بود با اهالي ســينما و موزه ســينما 
به عنوان محل اين ديدار پر بود از حضور آنهايي 
كه سينماي ايران بدون آنها يك فريم كم دارد.

از بيژن امكانيان و مهتاب كرامتي تا ابوالحسن 
داوودي، فريدون جيرانــي و احمد اميني آمده 
بودند تا تهران و سينما رابطه معنادارتري پيدا 

كنند.
جمال ســاداتيان، علــي ســرتيپي، غالمرضا 
موســوي، فرهاد توحيدي، هارون يشــايايي و 
منوچهر محمــدي گروه ديگــري از حاضران 
مراسم بودند و با حضور فاطمه معتمدآريا، علي 
ژكان، آتيال پســياني و محمدمهدي حيدريان، 
رئيس ســازمان سينمايي جمع ســينمايي ها 

جمع تر شد.
در آغاز جلســه مديرعامل خانه سينما با طرح 
موضــوع كارگــروه مشــترك خانه ســينما و 
شــهرداري تهران به ارتباط تنگاتنگ شــهر و 
سينما اشــاره كرد. منوچهر شاهسواري از قول 
مساعد شــهردار تهران براي تشــكيل كميته 
مشــترك تقدير كرد و ســپس فرهاد توحيدي 
در سخناني از شهردار تهران درخواست كرد به 
حفظ باغات، بافت قديمي و توجه به زيبايي هاي 

تصويري شهر توجه ويژه اي داشته باشد.
آتيال پسياني هم در سخنان كوتاهي از شهردار 
تهران خواست با گسترش فضاهاي فرهنگي در 

كاهش ناهنجاري هاي جامعه كوشا باشد.
محمد بهشتي هم با اشــاره به هم اندازه بودن 
تقريبي عمر ســينما و بلديــه در ايران به كليد 
خوردن طرح موزه سينما در دوران شهرداري 
آقاي كرباسچي اشــاره كرد.بهشــتي ارتباط 
سينما و شهرداري را بسيار سازنده و تأثيرگذار 

دانست.
فاطمه معتمدآريا هم با اشــاره به اينكه پدرش 
مأمور آتش نشاني بوده خود را فرزند شهرداري 
خواند و گفت:آقاي نجفي شــما پدر اين شهر 

هســتيد و براي تهران بدون آسمان فكر كنيد، 
براي شــهري با برج هاي بلندباال در كوچه هاي 
تنگ فكري كنيد. او تأكيد كرد كه اهالي سينما 
بي دريغ از شهردار تهران حمايت خواهند كرد.

شهردار تهران هم در پايان اين نشست با تأكيد 
براينكه اهالي ســينما مي تواننــد در كمك به 
جان و كالبد شهر كمك كنند،گفت: سينما به 
شهر مهر و نشاط مي بخشــد و اگر بخواهيم به 
شهرمان خدمت كنيم توجه به هنر به خصوص 

سينما بسيار مهم است.

سینما علیه سرما
نشست شهردار تهران با جمعي از سينماگران در موزه سينما برگزار شد

همشهري از آيين هاي 
زرتشتيان يزد گزارش مي دهد

سخنگوی وزارت بهداشت  خبر داد

 گفت وگو با مصطفي معين
 درباره سالمت روان درجامعه

 را هم بخوانيد 

 يك روز با مديريت بحران
 در اتاق كنترل بحران 

در گزارش همشهري بخوانيد بلیت هایي كه برگشت خورد

تالش گسترده با  امكانات محدود

 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد حدود 1300پرواز 
در 2فرودگاه مهرآباد و امام با تأخير و توقف روبه رو شده اند

  نظرسنجي از اعضاي شوراي شهرتهران
 درباره عملكرد شهرداري در روز برفي پايتخت

  پيام تشكر شهردارتهران از مردم
و نيروهاي خدمات شهري

30

4

3

دي
شي

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س ه
 عك

س
آژان

مسعودمیر
خبرنگار

30

فاطمه معتمد آریا از سخنرانان دیدار دیروز با شهردار بود.  عكس: احسان طالب زاده


