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بانک

دیدار مدیرعامل بانک ملت
و استاندار فارس

محم��د بیگدل��ی ،مدیرعامل بان��ک ملت و
اس��ماعیل تبادار ،استاندار فارس به منظور بحث
و تب��ادل نظر درباره پروژههای زیربنایی اس��تان
فارس و بررس��ی همکاریهای فیمابین دیدار و
گفتوگو کردند .در این دیدار که با حضور بیگدلی
مدیرعامل بانک ملت ،اس��ماعیل تبادار استاندار
ف��ارس و جمع��ی از مدیران ارش��د بانک ملت و
مدیران اس��تانی برگزار شد ،طرفین بر چگونگی
گس��ترش تعامالت و حمایتهای بانک ملت از
پروژهها و سرمایهگذاریها در این استان بحث و
تبادل نظر کردند .بر اساس این گزارش ،پروژه ملی
تولید سوخت جت ،گازوئیل و آب صنعتی از گاز،
موسوم به پروژه « GTLنار کنگان» از محورهای
اصلی مطرح شده در این نشست بوده است .بانک
ملت قرار اس��ت این طرح را با رقمی بالغ بر ۶۰۰
میلیون دالر در مدت  ۳س��ال تامین مالی کند.
این گزارش حاکی اس��ت پروژه GTLنار کنگان
از پروژههای عظیم ملی است که با بهرهبرداری از
آن تا  ۲سال آینده عالوه بر درآمدزایی و بازدهی
مناسب سرمایهگذاری ،اشتغالزایی به میزان۲۵۰۰
نفر در منطقه ایجاد خواهد کرد.

جایزه سرو نقرهای دوساالنه طراحی
گرافیک ایران به بانک ملت رسید

بانک مل��ت در پنجمین دوس��االنه انجمن
صنفی طراحان گرافیکی ای��ران ،بهترین جایزه
ای��ن جش��نواره ،س��رو نق��رهای را دریافت کرد.
پنجمی��ن دوس��االنه انجمن صنف��ی طراحان
گرافیکی ایران موس��وم به «سرو نقرهای» برگزار
و در بخش س��فارشدهنده تبلیغات ،بانک ملت
برنده بهترین جایزه و سرو نقرهای این جشنواره
ش��د .بنا به ای��ن گزارش ،در این مراس��م که با
حضور طراحان مطرح سراس��ر کش��ور در موزه
هنرهای معاصر ته��ران و در بخشهای مختلف
از جمله طراحی پوستر ،طراحی نشانه ،طراحی
هویت بصری ،طراحی جلد ،صفحهآرایی ،پروژه،
طراحی گرافیک تبلیغات ،طراحی وب س��ایت و
طراحی کمپین تبلیغاتی برگزار شد ،بانک ملت
ب��ا  4کمپین تبلیغات��ی در زمینههای تبلیغات
الکترونی��ک ،تبریک س��ال نو ،حس��اب جام و
محیطزیست شرکت کرد که در بخش کمپین
تبلیغاتی به عنوان بهترین سفارشدهنده ،برنده
تندیس سرو نقرهای شد.

کوههای زبالهای که با دپوی روزانه همچنان باال میروند

زیستبوم مازندران در معرض خطر!

در حالی کوههای زباله در مازندران قد میکشد
که طرحها ب��رای حل این معضل دیرینه تاکنون
نتیجهبخش نبوده است .میگویند زباله را از مبدأ
تفکیک کنیم ،زبالهس��وز بسازیم ،از طالی کثیف
برق و ان��رژی بگیریم و محیطمان را پاکس��ازی
کنیم اما این ش��عارهای زیبا تاکنون در مازندران
عملی نشده است .محمد اسالمی ،استاندار جدید
مازندران از همان روزهای اولیه ،پاکسازی محیط
و تفکیک زباله از مبدأ را در دس��تور کار قرار داد و
بارها هشدار و کارت زرد نشان داد اما گویی این کوه
زباله همچنان در حال قد کشیدن است و گوشش
به حرفها و کارتهای استاندار غیربومی بدهکار
نیست .طرحهای صوری تفکیک زباله از مبدأ در
همه شهرهای مازندران آغاز شد اما گویی این طرح
از ریشه دچار مشکل است و هنوز اقدامی جز بنر
یا کارتهای تبلیغی درباره آن انجام نشده است و
همچنان زبالههای تر و خشک به شیوههای سنتی
جمعآوری و در نهایت در گوش��های دپو میشود.
یک کارشناس امور شهری و مدیریت پسماند در
دانشگاههای مازندران میگوید :به طور تقریبی در
ش��هر ساری روزانه  ۵۰۰تن زباله تولید میشود و
تقریباً  65/5درصد این زبالهها فسادپذیر هستند
و بقیه ش��امل پالستیک ،کاغذ و مقوا ،تنظیفات،

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 ...ضمن اینکه میدانیم
این به هیچ وجه مانع اجرای هر چه سختگیرانهتر
قوانینی مانندکاتسا علیه اقتصاد ایران نیست که
آمریکاییها همواره گفتهاند -و متاس��فانه برخی
در داخل هم تایی��د کردهاند -بیرون از چارچوب
برجام است و اگر هم ایران زیر بار چنین مذاکرات
و توافق مکملی نرفت ،آن وقت اروپا را در اجرای
تحریمهای بیش��تر و س��ختگیرانهتر علیه ایران
با خ��ود همراه و ای��ران را وادار کند در حالی که
آمری��کا از توافق خارج ش��ده ،در چارچوب یک
توافق با اروپا ،به تعهدات برجامی خود پایبند بماند.
فراموش نکنید که «امانوئل مکرون» به صراحت از
احتمال تحریم ایران بیرون برجام به دلیل برنامه
منطقهای و موشکی سخن گفته است.
با این قرائت از صورت مساله ،بسیار سادهانگارانه

پارچه ،شیشه ،فلزات ،لوازم الکترونیکی ،نخالهها،
چوب و  ...اس��ت .حسین احمدی در گفتوگو با
مهر میگوید :با نگاهی به ترکیب زبالهها میتوان
دریافت چیزی حدود نیمی از زبالههای ساری قابل
تفکیک و بازیافت است اما چرا طرح تفکیک زباله
در ساری موفق نبوده؟ چون شهروندان انگیزه الزم
را برای اجرای این طرح ندارند .وی افزود :اگر حتی
ب��ه صورت ماهانه به آنهایی که ای��ن کار را انجام
میدهند بهجای زبالههایی که تفکیک میکنند،
بسته حمایتی از قبیل نوشتافزار یا لوازم ضروری
خانه همچون پیچگوشتی ،آچار ،انبردست ،پارو،
بیل ،بیلچه ،کیس��ه فریزر ،گلدان و ...داده ش��ود،
بدون ش��ک بیش��تر زبالههایی ک��ه در خانههای
ش��هروندان تولید میشود بهطور تفکیکشده به
مأموران س��ازمان مدیریت پس��ماند تحویل داده
خواهد ش��د .وی تصریح کرد :البته عالوه بر بحث
تفکیک زباله از مبدأ ،مدیریت ش��هری و متولیان
جمعآوری زباله و پس��ماند نیز باید آموزشهای
الزم را هم به م��ردم و هم به کارکنان این بخش
بدهند تا آنها بیاموزند موقع جمعآوری زبالههای تر
و خشک از چه مکانیزمی بهره بگیرند تا زبالههای
جمعآوریشده مجددا ً در محیط شهری پراکنده
نش��ود .این در حالی است که وضعیت نامناسب

شهریور امس��ال  ۱۱میلیارد دالر س��رمایهگذاری
خارجی جذب ش��ده باشد و در عین حال در مدت
بع��د از برجام  ۱۴میلیارد دالر(ک��ذا!) .این تناقض
ناش��ی از خلط س��رمایهگذاری خارجی مصوب و
سرمایهگذاری خارجی جذب شده ،است.
این در حالی است که دولت دهم در طول  ۴سال
فعالیت خود ،مجموعا  ۱۵میلیارد و  ۵۷۱میلیون دالر
حال آنکه دولت
سرمایهگذاری خارجی جذب کرده ،
یازدهم در کارنامه  4ساله خود تنها  ۱۰میلیارد و ۵۷۷
میلیون دالر سرمایه خارجی جذب شده را ثبت کرده
اس��ت .در یک برآورد مقایس��های مبتنی بر آمار ارائه
شده از سوی نهاد عالی مالی کشور ،در  ۵سال گذشته
میزان سرمایهگذاری یا همان تشکیل سرمایه ناخالص،
 ۳۵/۵درصد کاهش داش��ته که در نوع خود بیسابقه

است اگر تصور کنیم آمریکا در حال «وادار کردن»
اروپا به کاری اس��ت که تمایلی به آن ندارد .من
ادعا نمیکنم تمام این بازی با اروپا هماهنگ شده
است ولی نقاط افتراق اروپا و آمریکا بسیار کمتر از
چیزی است که ظاهرا به نظر میرسد .در این بازی
جدید ،باید به اروپاییها با بدبینانهترین نگاه ممکن
نگریست .اینکه تیم امنیت ملی ترامپ  9ماه تمام
ب��ا کنگره و اروپا رایزنی کرده ،به ما میگوید باید
احتمال یک تقسیم کار پس پرده میان آمریکا و
اروپا بر سر نگرانی مشترکشان ،یعنی مهار قدرت
فزاینده منطقهای و موشکی ایران را بسیار جدی
گرفت.
از این منظر ،اروپا یک فرش��ته نجات نیست.

اس��ت .در ش��رایطی که دولت دهم در اوج مناقشات
و درگیریهای اقتصادی با آمریکا بوده و کش��ور اوج
تحریمهای بیس��ابقه بینالمللی را تجربه میکرده،
چگونه چنین اختالفی با دولتی که داعیه عادیسازی
روابط و بازی برد -برد داشته است ،قابل توجیه است؟
هدف در اینجا دفاع از دولت دهم نیس��ت ،بلکه طرح
این واقعیت علمی اس��ت که بنبست سرمایهگذاری
خارجی ،بیش از آنکه علل و اسبابی در اقدامات ملی
ای��ران در منطقه و پایبندی به منافع ملی تحت لوای
ارزشهای انقالبی و اصول اس�لامی داشته باشد ،در
ناکارآمدی و انفعال دولت تدبیر و امید ریشه دارد.
ریشهها را باید در ساختمان پاستور جست ،در
دست کسانی که تفنگ ندارند.
*کارشناساقتصاد

موز ،تلگرام و باقی ماجرا...
ادامه از صفحه اول
نگاه
 ...نکت��ه فرع��یای ک��ه
ای��ن امر فرعی را س��والبرانگیزتر میکند ،جایگاه
س��خنرانی است که در قامت «رئیس شورای عالی
امنیت ملی» بهعنوان نهاد فیلترکننده این پیامرسان
خطاب به همان شورا کنایه میزند که فیلتر کردن
تلگرام شغل آنها را بهتر کرده است نه مردم!
اما با این توصیفات آیا آنچه موجبات اعتراضات
سراس��ری اولیه را فراهم آورد مساله تلگرام بوده؟
قطعا چنین نبوده ،چرا که آغاز اعتراضات در زمانی
بود که همه شبکههای اجتماعی و اطالعرسانی در
دسترسی کامل بودهاند و اگر هم بعدها از دسترسی
خارج شدند ،خود واکنشی مقطعی به بحرانهای
امنیتی حادث ش��ده بود نه غیر از آن ،پس با این
اوصاف علت سخنان اخیر روحانی چیست؟
آی��ا او نمیداند مطالبات ناش��ی از کمبودهای
اقتص��ادی ،معوق��ات کارگری ،موسس��ات مالی
ورشکس��ته ،ریلگ��ذاری مول��د تبعی��ض در
سیاستهای کالن و ...مردم را معترض کرده است؟
بعید به نظر میآید رئیسجمهور کشور به چنین
واقعیاتی نیز اشراف نداشته باشد و خوردن موز را
علت تاریک شدن محیط بپندارد ،پس چه دلیلی
وجود داش��ته که او بهجای وعده اصالح اقتصادی،
س��خنانی برای ایجاد تنش و قطبیسازی فضای
حاکمیتی ایراد میکند؟
شاید نخستین فرضیهای که به ذهنها متبادر
ش��ود ،مس��اله امتداد رویکرد «تنشبیافرین و از
پاس��خگویی فرار کن» باشد؛ رویکردی که بهرغم
هزینهآفرینیه��ای متعدد برای کش��ور ،امتیازات
بیش��ماری ب��رای دولتم��ردان در جهت ف��رار از

پاسخگویی به س��واالت متعدد فراهم کرده است.
بر اس��اس این فرض دولت باز هم همت خود را بر
آن داشته که بهجای پاسخگویی پیرامون مطالبات
متعدد اقتصادی ،دوگانهای حاکمیتی خلق کند و
خود را در طیف حامی حقوق ش��هروندی در برابر
مخالفان آزادی تعریف کن��د تا حتی برای مدتی
کوت��اه فضای گفتوگوهای سیاس��ی از س��مت
نارضایتیها به سمت مسالهای دیگر هدایت شود.
دومین فرضیهای که کمتر میتوان به احتمالش
اندیشید آن اس��ت که دولت میان نارضایتیهای
موجود اجتماعی به دنبال اولویتبندیای به نفع
طبقه متوس��ط و قشر مدرن شهری میگردد تا از
طریق اصلی جل��وه دادن مطالبات این طبقه آنها
را تبدی��ل به زنجیرهای حمایت��ی از خود در برابر
اعتراضات طبقات محروم جامعه کند .بر اساس این
فرض ،دولت با محاس��بهای انگشتی به آن نتیجه
رس��یده که ج��ذب مجدد این طبق��ات با راحتی
بیشتری نسبت به دفع ناراحتیهای دیگر طبقات
میسر و مقدور است ،پس صالح را در آن دیده که
خود فضای مطالبات اجتماعی را به سویی ببرد که
با اندک تالش و گشایش��ی بتواند بیشترین حجم
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زباله در چالوس موجب انتقاد امامجمعه این شهر
شده است .حجتاالسالم مهدی راشدی میگوید:
اس��تاندار مازندران در روزه��ای اول انتصابش از
وضعیت بسیار نامطلوب دفن زباله شهرستان انتقاد
و از محل دفن زباله که در زیباترین منطقه جنگلی
قرار دارد بازدید کرد .وی افزود :انتظار میرفت بعد
از بازدید استاندار مازندران از محل دپوی زباله در
شهرستان چالوس تصمیمی جدی و سریع برای
این مشکل مهم زیستمحیطی گرفته میشد .این
انتقاد در حالی اس��ت که مدیر طرح بازیافت زباله
در مازن��دران از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ
در اس��تان خبر داد و میزان تولید روزانه زباله را 3
هزار تن اعالم کرد .شیداهلل مهدوی ،مدیریت طرح
بازیافت زباله مازندران با بیان اهمیت طرح تفکیک
زباله از مبدأ و اجرای آن در ش��هرهای مازندران،
گفت :این طرح در برخی شهرستانهای مازندران
در حال اجراس��ت که امیدواریم با انجام این طرح
بتوان کاهش تولید زباله در اس��تان را شاهد بود.
وی از زباله بهعنوان تهدیدی برای محیطزیس��ت
ن��ام برد و یادآور ش��د :پس��ماند محیطزیس��ت
را تهدی��د میکند و باید ب��رای مدیریت زباله و
داشتن محیطی سالم تالش کرد .مدیریت طرح
بازیافت زباله مازندران طرح تفکیک زباله از مبدأ

این بار اروپا

رؤیای سرمایه
ادامه از صفحه اول
دیدگاه
فیالمثل ،از جمله سخنان
متناقض دولتیها درباره س��رمایهگذاری خارجی،
چن��د ماه پی��ش بود کهاس��حاق جهانگی��ری در
نمایشگاه ایرانپالست گفت« :از اول دولت یازدهم تا
شهریور امسال  ۱۹میلیارد و  ۳۷۷میلیون دالر طرح
سرمایهگذاری مس��تقیم در وزارت امور اقتصادی و
دارایی تحت حمایت قانون سرمایهگذاری خارجی
کشور به تصویب رسید .بیش از  ۱۱میلیارد و ۶۶۰
میلی��ون دالر آن جذب ش��ده و در واقع تبدیل به
کارخانه و صنعت در کش��ور شده اس��ت .در دوران
بعد از برجام حدود  ۱۴میلیارد دالر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی جذب شده است» .چگونه ممکن
اس��ت در طول م��دت دولت یازده��م و بعد آن تا
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رضایت را کسب کند.
با در نظر داشتن فرضیات باال و احتمال دادن به
هرکدامشان ،آنچه غیرقابل تغییر میماند نمودهای
اجتماعی منفی ناشی از سخنان رئیسجمهور در
برابر مطالبات صورت گرفته اس��ت .آن پیامی که
دولت و ش��خص رئیسجمهور سعی در ارسالش
داش��تند پیامی مبنی ب��ر تقلی��ل دادن «علت»
به «ام��ر متقارن» و جدی نگرفتن مس��اله اصلی
بهجای عواقب ناشی از آن بود .تصور آنکه در میان
اعتراضات گسترده اقتصادیای که بستر یک ناامنی
اجتماعی را شکل داد ،آنچه محل اولویت است نه
علت اعتراضات که سرنوش��ت و نتیجه واکنش به
اعتراضات -فیلتر کردن پیامرسان تلگرام -است ،به
همان اندازه تلخ است که حکایت آن مرد و تصورش
از نابینا شدن پس از موز خوردن شیرین بود .گویا
دولت هنوز حیات و بقای خود را در دوگانهس��ازی
میجوید؛ دوگانهای که سرنوشت هر دو طرفش در
دستان خود دولتمردان است اما نبود عزم برای حل
یک��ی ،دولت را بر آن م��یدارد که با مانور دادن بر
ت�لاش برای حفظ دوم��ی ،درد اولی را کمرنگتر
نشان دهد.

مفقودی

بدینوسیله به آگاهی میرساند جواز انتشار نشریه «برگ سبز»
به شماره  51050/101معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به نام اینجانب «سیدبهروز بهنژاد» مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

اروپا داللی است که تالش میکند از هر دو طرف
امتیاز بگی��رد و در این میان عالوه بر رفع برخی
نگرانیه��ای فوریاش ،س��طح پایبندی خود به
برجام را هم به کمترین میزان ممکن برساند.
ی��ک نکته دیگ��ر را هم باید در نظر داش��ت؛
اکنون طوری س��خن گفته میشود انگار بهترین
حال��ت ممکن ب��رای ایران این اس��ت که ترامپ
تعلی��ق تحریمهای برجام��ی را همچنان تمدید
کند .احتماال فضا به قدری پرتنش خواهد شد که
دولت ایران تحقق این موض��وع را یک «آرزو» و
«دس��تاورد بزرگ» برای خود تلقی کرده و آن را
هدف دیپلماس��ی خود قرار بدهد .اما باید هشدار
داد شاید کل این بازی با این هدف طراحی شده

را کمکی برای سالمتی و بهداشت محیط عنوان
ک��رد و افزود :اجرای این ط��رح باید از منازل آغاز
شود و خانوادهها نقش مهمی خواهند داشت .وی با
بیان اینکه روزانه  3هزار تن زباله در مازندران تولید
میش��ود ،عنوان کرد :از این میزان تنها  5درصد
تفکیک میش��وند و این آمار بسیار پایینی است.
مهدوی به موقعیت جغرافیایی مازندران اشاره کرد
و گفت :هماکنون  ۲۷مرکز دفن زباله در مازندران
وج��ود دارد و طبق برنامهها این مراکز باید به ۹
مرک��ز تقلیل یابد اما هماکنون برای دفن زباله در
مراکز موجود نیز فضای کافی وجود ندارد .مهدوی
به تأکید اس��تاندار مازن��دران در اجرای این طرح
اشاره کرد و زبالهها را دارای ارزش اقتصادی خواند
و گفت :شهرداریها بهتنهایی و بدون کمک مردم
و دستگاههای مرتبط نمیتوانند از عهده این طرح
برآیند به همین خاطر فرهنگسازی در این زمینه
امری ضروری است .بهرغم اجرای طرحهای ناقصی
همانند تفکیک زباله از مبدأ ،حجم تولید زباله در
استان همچنان باالست و حتی کارخانه کمپوست
هم نمیتواند در برخی موارد جوابگوی حجم باالی
تولید پسماند باش��د و در روزهای تعطیل و زمان
اوج ورود گردش��گران به اس��تان ،تولی��د زباله در
مازندران  2تا  3برابر میشود.
که ما «تداوم وضع فعلی برجام» را برای خود یک
دستاورد تلقی کنیم و برای آن امتیاز بدهیم .وضع
فعلی برجام از حیث عم��ل واقعی اروپا و آمریکا
به تعهداتشان فاجعه است .کسی که باید امتیاز
بدهد اروپا و آمریکاست تا ایران راضی شود وضعی
چنین فاجعه بار در اجرای برجام را تحمل کرده و
همچنان به آن پایبند بماند ،تقدیم امتیاز اضافی
که جای خود دارد.
این بازی شاید پیچیده جلوه کند ولی راهحل
آن ساده است .فقط کافی است ایران این موضوع
را شفاف کند که تجربه تلخ برجام اجازه نمیدهد
این مدل در هیچ حوزه دیگری تکرار ش��ود .آقای
ظریف گفته شرط حضور ایران در برجام پایبندی
کامل آمریکا به آن اس��ت .اگ��ر همین موضع با
جدیت حفظ ش��ود ،راه برونرفتی وجود خواهد
داشت.
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سیستانوبلوچستان

پروژه راهآهن چابهار -زاهدان
 ۴هزار میلیارد تومان اعتبار میخواهد

رئیسمجمعنمایندگانسیستانوبلوچستان
گف��ت :پروژه راهآه��ن چابهار -زاه��دان  ۴هزار
میلی��ارد تومان اعتب��ار میخواهد .محمد نعیم
امینیف��رد در گفتوگو با تس��نیم در چابهار ،با
اش��اره به پیش��رفت  25درصدی پروژه راهآهن
چابهار -زاهدان اظهار داشت :این پروژه با فعالیت
بالغبر  2هزار نفر نیروی انسانی و  600دستگاه
ماشینآالت سبک و سنگین یکیاز فعالترین
پروژههای راهسازی کشور است که در  8قطعه در
حال اجراست .وی افزود :پروژه راهآهن یکخطه
چابهار -ایرانشهر -زاهدان با  610کیلومتر طول
ظرفیت جابهجایی  927هزار مسافر و  2میلیون
و  800ه��زار تن بار را در افق س��ال  1401دارد
ک��ه تاکنون بالغبر  700میلیارد تومان اعتبار به
آن تزریقش��ده اس��ت .وی تصریح کرد :پروژه
راهآهن چابهار-زاهدان و امتداد آن تا س��رخس
خراس��ان به طول  1457کیلومتر طوالنیترین
خط ریلی کش��ور و کوتاهتری��ن و بهصرفهترین
راه ریلی در کریدور ش��مال-جنوب است که تا
پایان سال جاری  40کیلومتر از زاهدان به سمت
خاش و  120کیلومتر از چابهار به سمت ایرانشهر
ریلگذاری میشود.

شهرستان سرباز با بحران بیآبی
مواجه است

فرماندار شهرستان س��رباز با اشاره به بحران
بیآبی در شهرستان سرباز گفت :تنها  ۳۳درصد
مردم شهرستان سرباز به شبکه آبرسانی دسترسی
دارند .حمیدالدین یوسفی در گفتوگو با تسنیم
در چابه��ار ،با بیان اینکه اکثر مردم شهرس��تان
س��رباز در روس��تاها زندگی میکنند ،افزود92 :
درصد جمعیت شهرستان سرباز در  635روستای
دارای س��کنه این شهرستان زندگی میکنند و
برای ماندگاری جمعی��ت ارائه خدمات از جمله
دسترسی روس��تاییان به آب بهداشتی ضروری
است .فرماندار سرباز تصریح کرد :هماکنون تنها
 28روستای سرباز بهصورت سقایی و با سهمیه
تنها  15لیتر در روز آبرس��انی میش��وند و بقیه
در نوبت آبرس��انی سیار هستند که در این میان
سازوکار آبرسانی سیار به  70روستا تعریف شده
و بزودی اجرایی میشود اما همچنان روستاهای
بسیاری از همان سهمیه اندک  15لیتر در روز نیز
برخوردار نیستند و در نوبت میمانند.

