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تصويب اليحه شفافيت
خبرهاي اميدواركننده اي كه در  حياط دولت شنيديم

 رييس  دفتر رييس جمهور از معرفي و
 انتخاب سخنگوي دولت خبر داد/ دولت سخن مي گويد

بايدهاي اصالح ساختار
مس��اله اصالح س��اختار 
بودجه اواخر سال گذشته 
توس��ط عل��ي الريجاني، 
رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي و ب��ا دس��تور 
رهب��ر معظ��م انق��الب 
مط��رح ش��د و متعاقب 
آن، فراكس��يون هاي سياسي مجلس، همزمان با 
كميسيون برنامه و بودجه و ديگر كميسيون هاي 
مربوطه ماموريت يافتند تا با تشكيل كارگروه هايي، 
موضوع اصالح ساختار بودجه را ظرف 4 ماه بررسي 
كرده و نتيجه را به صحن علني گزارش كنند. حال 
در شرايطي كه از مدت 4 ماهه تعيين  شده براي اين 
منظور، حدود 2 ماه باقي مانده، به نظر مي رسد اين 
اصالحات عمدتا در زمينه هايي نظير شفاف سازي 
بودج��ه، تعيي��ن اولويت ها و اص��الح رديف هاي 
بودجه نامشخص و همچنين كاهش وابستگي به 
نفت صورت گيرد. با اين حال نكته حايز اهميت آن 
است كه متاسفانه بعضا زماني اقدام به تصميم گيري 
درباره معضالت كالن و ساختاري كشور مي كنيم 
كه با بحران و چالش در اين زمينه مواجه شده ايم. 
با اي��ن حال ام��ا در مقطع كنوني ك��ه باتوجه به 
تحريم هاي يك جانبه اياالت متحده فش��ارهاي 
اقتصادي به  صنعت نفت و به طوركلي كليات نظام 
اقتصادي كشور افزايش يافته، انجام اين اصالحات 
ضرورتي دوچندان يافته و الزم است كه با سرعت 
و دقت بيشتري پيگيري شود تا با ايجاد روال هايي 
خاص و اصالح نگرش ها، حالت پيشگيري از وقوع 
بحران جديد براي كشور داشته باشد. در حال حاضر 
اوضاع تصويب بودجه در كشور به  گونه اي است كه 
نمايندگان مجلس بيشتر زمان خود را معطوف به 
بررسي تبصره ها و مواد لوايح بودجه كرده و عمال 
دست به قانونگذاري يك ساله مي زنند؛ در حالي كه 
در زمينه جداول و اولويت بندي هاي بودجه اقدام 
خاصي در مجلس صورت نمي گيرد و تداوم اين روند 
يعني روي شفافيت اعتبارات در جمهوري اسالمي 
كم كاري صورت گرفته است. به عنوان نمونه ممكن 
اس��ت، در رديف بودجه كشور، رديفي براي پروژه  
عمراني خاص در نظر گرفته شود كه در 15 سال 
مداوم تكرار شود و مبالغي نيز به آن اختصاص يابد.  
به طور كلي به نظر مي رسد، اصالح ساختار بودجه 
در شرايط كنوني كشور و كاهش وابستگي بودجه 
كشور به نفت در كنار افزايش شفافيت بودجه اي، از 
جمله مواردي است كه مي تواند از وقوع مشكالت 
بيشتر در آينده كشور جلوگيري به عمل آورد. در 
اين بين بايد بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، فارغ از 
شعار و به  صورت واقعي در كشور انجام شود. در حال 
حاضر با وجود آنكه سخن از بودجه ريزي مبتني بر 

عملكرد به ميان مي آوريم...

سرمقاله

حميده زرآبادي
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نگاه روز

آيا ساخت و س��از حجيم در 
باغ هاي ته��ران ادامه خواهد 
داشت؟ واقعيت اين است كه 
بله. همه  چيز گواه بر اين است 
كه قانون حفظ و گس��ترش 
فضاهاي سبز فعال طرفداري 
ندارد و باغ هاي تهران، نه تنها 
هنوز در خطرند، بلكه در آستانه گرفتن مجوز براي 
ساخت و س��از قرار دارند. حتي شهردار عزيزمان هم 
كه در مس��تند دس��ت هاي آلوده- برنامه تلويزيون 
مستند شنبه ش��ب ها- با آن حالوت و صميميت از 
لزوم جلوگيري از ساختن برج به جاي آن چنارهاي 
كهن كه هيچ درخت نويي جايشان را نخواهد گرفت 
حرف مي زد، پس از استفساريه معروف قبل از نوروز ۹۸ 
ديگر چيزي اعالم نكرد. و كال دوستان در شهرداري 
منتظرند كه كميته باغ ها شروع به بررسي باغ هاي الي 
در مانده كند و براي آنها مجوز صادر شود. در اين فاصله 
برخي از اعضاي ش��وراي شهر را در جلساتي مالقات 
كرديم. چيزي جز اين مقرر نش��ده بود. شورا مصوبه 
خود را براي لغو احداث برج باغ زير س��وال برد و همه  
چيز فعال بر همين امر داللت مي كند. باغ ها مي توانند 
ساخته شوند. به خصوص آنكه به گفته دوستان شورا 
خيلي هاشان اصال درختي براي شان نمانده و هر چه 
بوده يا خشك شده، يا در حال خشك شدن است! در 
روزگاري كه مي شنويم صاحبان مغازه هاي لوكس 
خيابان وليعصر براي باز شدن جلوي ويترين شان به 
درختان آمپول سم مي زنند تا خشك شوند، آن هم 
در مألعام و در فضاي عمومي شهري، شما مي خواهيد 
متقاضيان احداث برج و س��اختمان براي پيش��برد 
كارشان در ملك خصوصي همچنان به آبياري درختان 
با تانكر ادامه دهند؟ واقعيت تلخ تر از اين حر ف هاست. 
متاسفانه هنوز قيمت زمين و كسب حداكثر درآمد از 
زمين شهري، آن هم در مناطق شمالي شهر تهران، 
حرف اول را مي زند! بازگو كردن تمام داس��تان باغ ها 
از ابتدا به نظر عبث است. وقتي طي ساليان سال اين 
مجوزها به بهاي ناب��ودي باغ ها، نه تنها در تهران، كه 
در تمام شهرهاي بزرگمان توسط شهرداري ها صادر 
شده اند، دليلي ندارد كه تا آخرين باغ باقيمانده از شهر، 
اين قصه ادامه نيابد! اتفاقا من در تمام بحث هايي كه 
شد بر سر كليت اين پرسش باقي ماندم و اصال سعي 
نكردم، وارد جزييات صحبت هاي آقايان و خانم هاي 
شورايي و مشاوران شان بش��وم! اينكه چطور مجوز 
بدهيم كه كمترين ضرر را داشته باشد، يا اينكه اگر به 
آنان كه پول پيش پرداخته اند ندهيم، فالن مي شود و 
بسان مي شود و ديوان عدالت چنين و چنان مي كند، 
حتي بچه را هم گول نمي زند! چه برسد مردمي را كه 
ايستاده اند ببينند چگونه به اين شهري كه يك زماني 
باغ شهري زيبا بود، خيانت مي شود! آنها كه زور و زر 

دارند، خوشحالند و با دم شان گردو مي شكنند و...

سرنوشت باغ هاي تهران

ترانه يلدا 

ويلموتس را كي روش نكنيمهنر فرش ونياز  به تار و پودي نو اختالفات امريكا-روسيهتهاجم رسانه اي بولتون
ورزشجامعهديپلماسيجهان

نرخ هاي فعلي ارز 
پايدار نيست
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تشريح عوامل موثر بر كاهش 
 نرخ ارز  از سوي 
رييس كل بانك مركزي 
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نقد و نظر

موقعي��ت چابه��ار بس��يار 
اس��تراتژيك اس��ت چرا كه 
به آب هاي آزاد دسترس��ي 
دارد. آب ه��اي آزاد از امنيت 
و آرامش برخوردار هستند. 
اين آب هاي آزاد به اقيانوس 
هن��د راه دارن��د و بيش از 2 
ميليارد از س��اكنين زمين در اين منطقه ساكنند. 
نكته قابل تامل اينكه نيمي از اين جمعيت مسلمانان 
هس��تند. ارتباط با اقيانوس هن��د مي تواند فرصت 
ارزشمندي را در اختيار ايران قرار دهد زيرا به گمان 
بسياري از كارشناسان آينده ترانزيت و تجارت، در 
حاش��يه اقيانوس هند رقم خواهد خ��ورد زيرا اين 
اقيانوس ظرفيت هاي بسياري براي پذيرش سرمايه 
دارد و از بازاره��اي قوي نيز برخوردار اس��ت.  نكته 
ديگر، اهميت آس��ياي ميانه براي كشورهاي چين 
و هند است. آسياي ميانه فاقد ساحل است بنابراين 
نياز به بن��دري براي ترانزيت س��ريع تر كاال در اين 
كشورها بسيار ضروري است. اين كشور ها نياز دارند 
كه بتوانند ارتباط هاي دريايي خود را شكل دهند و 
در سطح منطقه ش��ركاي بيشتري پيدا كنند. اين 
يك فرصت ارزشمند براي كشورها است تا در زمان 
كوتاهي بتوانند با شركاي تجاري خود ارتباط بگيرند. 

علي اوسط هاشمي

چابهار و تغيير مسير تحريم
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فعاليت رس��انه اي ج��ان بولتون 
در روزهاي اخي��ر يادآور عملكرد 
رس��انه اي حكومت جورج بوش 
در دوران قب��ل از تجاوز امريكا به 
عراق اس��ت؛ زمينه چيني مشابه 
ولي در شرايط متفاوت. تكرار يك 
سناريويي كه بانگ رسوايي اش به 
گوش جهانيان رسيده. يك تالش ديگر براي ايجاد فضاي 
ملتهب و فوكوس روي ايران به عنوان »يك تهديد«. حس 
ديوانه وار بولتون و پمپئو در ارايه تصويري وارونه و آشفته 
از ايران البته ريشه در تاريخ نه چندان طوالني امريكا دارد. 
پس از گذشت بيش از چهل سال از خاتمه جنگ ويتنام، 
امريكا همچنان تصوير ويت كنگ هاي كمونيست بي خدا را 
روايت مي كند، بي آنكه به اين سوال ساده پاسخ بدهد كه در 
ويتنام و در خاك يك كشور ديگر-  اگرچه كمونيست- چه 
مي كرده؟ يا همين االن در افغانستان و عراق چه مي كند؟ 
گويي آن امريكاي هايي كه به ترامپ راي دادند، س��وال 
نمي كنند چرا ايران؟ اين »چ��را« اكنون به هر دليلي در 
ذهن اغلب امريكايي ها غايب است. امريكايي ها سياست 
را نيز به مانند س��اندويچ م��ك دونالد مصرف مي كنند و 
تفال��ه اش را دور مي اندازند.  يك ماه قبل از حمله نظامي 
امريكا به عراق، ديك چني، معاون رييس جمهور در شبكه 
خبري ان بي س��ي عمليات رواني دروغ راه انداخت. او در 
جمع خبرنگاران به تالش هاي عراق براي خريد تجهيزات 
الزم جهت خريد اورانيوم با هدف ساخت بمب اتمي اشاره 
كرد. اين تنها چني نبود كه اين ادعا را بيان كرد، روزنامه 
نيويورك تايمز در گزارش��ي از تالش عراق سخن گفت و 
خانم رايس، مشاور وقت امنيت ملي امريكا اين اظهارات 
را تاييد كرد. جوديت ميلر و همكارش مايكل گوردمن از 
نيويورك تايمز در گزارش مفصل خود از اتمي شدن عراق 

سخن گفتند و اين داستان سراسر تخيلي 
را در رس��انه هاي انگليس��ي زبان منتشر 

كردند تا زمينه اشغال نظامي عراق را فراهم آورند. اكنون 
پس از سال ها ويراني و تخريب و ...

سعيد  عابدپور
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ديدار مايك پمپئ��و، وزيرخارجه 
امري��كا ب��ا والديمي��ر پوتي��ن، 
رييس جمهوري روسيه را اگرچه 
مي توان يك دي��دار مهم ارزيابي 
كرد اما از سوي ديگر آن را نمي توان 
نقط��ه عطفي در رواب��ط ميان دو 
كش��ور دانس��ت چرا كه به حدي 
مسائل و اختالفات متنوع و پيچيده ميان روسيه و امريكا 
وجود دارد كه با يك سفر و حتي چندين دور مذاكره ميان 
مقام هاي سطح باالي دو كشور نمي توان چشم انداز روشني 
را براي بهبود روابط دو كش��ور مشاهده كرد. از اختالفات 
سياس��ي گرفته تا رقابت هاي ژئوپولتي��ك و همچنين 
اختالف نظرهايي كه در زمينه هاي اقتصادي و انرژي ميان 
دو كش��ور وجود دارد تا انواع و اقس��ام جنگ هاي نيابتي، 
مجازي و سايبري ميان دو كشور، مباحث را پيچيده تر از 
آن كرده كه با يك سفر بتوان انتظار داشت اتفاق ويژه اي 
در روابط دو كش��ور رقم بخورد. در نتيجه مي توان گفت 
در حال حاضر چندان چش��م انداز روش��ني براي حل يا 
كاهش اختالفات ميان دو طرف وجود ندارد بلكه همچنان 
اختالفات در حوزه هاي مختلف وجود دارد و حتي مي تواند 
شيب قابل توجهي به سمت باال داشته باشد. نمونه هاي 
اين اختالفات را مي توان در مورد سوريه، اوكراين، ونزوئال 
و حتي مساله ايران مش��اهده كرد.  اگرچه شخص دونالد 
ترامپ به عنوان رييس جمهور اياالت متحده عالقه زيادي 
براي بهبود روابط ميان دو كشور و حتي شخص پوتين دارد 
اما وقتي ترامپ در جايگاه رياس��ت جمهوري قرار گرفت 
عمال با محدوديت هاي زيادي مواجه شد. دليل اصلي آن 
هم در چند حوزه قابل بررسي است؛ حوزه اول به ساختار 
سياسي امريكا باز مي گردد. وقتي مواضع دو حزب اصلي 
امريكا را مورد بررسي قرار مي دهيم، نه در حزب دموكرات 

و نه جمهوري خواه ديدگاه مثبتي نسبت 
به توسعه رابطه با روسيه وجود ندارد. در 

نتيجه كنگره امريكا هيچ گاه از ايده بهبود روابط سياسي با 
روسيه استقبال نكرد. 

شعيب   بهمن
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1-هنر قاليباف��ي، هنر اول بلكه 
صنع��ت اول اي��ران اس��ت. در 
بسياري از نقاط دنيا ايران را به هنر 
فرش مي شناسند و به راستي كه 
اين هنر بي بديل بي نظير سرآمد 
ظرافت و زيبايي و تاج س��ر هنر 
اس��ت. قالي ت��ا از روي  دار پايين 
بيايد، قاليباف هنرمند هزار ساعت بايد كار كند و زحمت 
بكشد و تار و پود را به يكديگر گره بزند. حقيقتا گستردن 
اي��ن اثر هنري فوق العاده، باغي بهشت آس��ا ب��ه زير پا، 
اوج زيبايي شناس��ي نياكان ما بوده است. 2- دالالن در 
عرصه هاي مختلف تج��ارت در ايران حضوري قديمي 
و س��نتي دارند. دالل پاكدست با انصاف در قديم، نقش 
ش��ركت هاي پخش كاالي امروزي را برعهده داشت و 
كاالي توليدي را به دست مردمان مي رساند؛ آن زمان كه 
نان پاكيزه حالل بردن سر سفره دغدغه كاسب و بازاري 
بود. افسوس كه پول  محوري بر روابط قديم چيره و شغل 
داللي و واسطه گري بدنام شد. عملكرد دالالن حريص 
كه جز پول نمي شناسند خسارت فراواني به توليدكننده 
و مصرف كننده مي رساند و قيمت ها را افزايش مي دهند و 
مزد اندكي به دست توليدكننده مي دهند و دالل كه هيچ 
نقشي در فرآيند توليد نداشته، سود فراواني را از جيب 
مردم بر مي دارد.  در عرصه فرش اين وضعيت اسف انگيز 
فراوان به چشم مي آيد. واسطه ها قاليبافان را در شهرها 
و روستاها شناسايي مي كنند و با تحميل شرايط و بند و 
بست با دكانداران بازارهاي محلي فرش، قاليباف را وادار 
مي كنند حاصل دسترنج خود را به ثمن بخس به دالل 
واگذارد. نهايتا فرش با مبلغي معادل دو تا دو و نيم برابر 
رقمي كه به قاليباف پرداخت شده به خانه مردم مي رسد 
و سهم بزرگي از س��ود نصيب واسطه مي شود. البته كه 

واسطه ها و كارفرمايان محترم و قديمي 
و پاكدست متعددي هم وجود دارند كه 

نام شان روي فرش ها متضمن كيفيت فرش و پرداخت 
عادالنه به توليدكننده است.

نيوشا   طبيبي 
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مارك ويلموتس به صورت رسمي 
س��رمربي تيم ملي ايران شده و 
رسانه هاي بلژيكي اعالم كرده اند 
مبلغ قرارداد او با فدراسيون فوتبال 
ايران يك ميليون و دويست هزار 
دالر است. مارك ويلموتس با قبول 
هدايت تيم ملي فوتبال ايران، نفر 
اول نيمكتي خواهد شد كه شايد داغ ترين نيمكت آسيا 
باشد. ويلموتس هر كاري بكند با كي روش مقايسه خواهد 
شد و اين قياس تا آخرين روز كاري اش در ايران او را رها 
نخواهد كرد. سال آخر حضور كي روش در ايران سالي پر از 
جنجال بود و فوتبال ايران تحت تاثير حرف هاي سرمربي 
وقت تيم مل��ي بود. دوگانه كي روش - برانكو چند ماهي 
بحث اول رس��انه ها و هواداران شده بود و اين تنش ها در 
نهايت ب��ا ناكامي تيم ملي در امارات مقابل ژاپن به پايان 
رسيد. قصه كي روش و فدراسيون درس هاي زيادي براي 
فوتبال ما داشت و اين اميدواري وجود دارد كه با توجه به 
تجربه اخيري كه پشت سر گذاشته ايم، اشتباهاتي كه در 
برخورد با كي روش مرتكب شده بوديم را با ويلموتس تكرار 
نكنيم. كي روش خيلي زود فهميد كه نسبت به رييس 
فدراس��يون و كارفرمايانش دس��ت باال را دارد و همواره 
برخورد از باال را در دس��تور كارش قرار مي داد. او بارها با 
تهديد و استعفا امتيازاتي كه مي خواست را از فدراسيون 
گرفت. امتيازاتي كه البته گاه ابتدايي ترين نيازهاي او براي 
پياده كردن ايده هايش بودند. اما با پافشاري هاي كي روش 
امروز زيرساخت هاي مناسبي در اختيار ويلموتس قرار 
گرفته اس��ت. اين انتظار از فدراس��يون وجود دارد كه با 
انعقاد يك قرارداد حرفه اي و اصولي، شرايط را به سمتي 
ببرد كه مشكالت گذشته ديگر تكرار نشود. اما زماني كه 
مبلغ قرارداد ويلموتس توس��ط منابع بلژيكي افشا شد، 

اين پيام از طرف فدراسيون به رسانه ها و 
فوتبالي ها مخابره شد كه منتظر شفافيت 

از طرف آنها نباش��يم و حداقل در اين زمينه در بر همان 
پاشنه قبلي مي چرخد. 

علي كرباليي
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محمد بابايي / ايرنا3

09122882530       09122444863

ارائه مشاوره و قبول وكالت در كليه دعاوي 
خيابان انقالب )به سمت شرق(، حدفاصل پل حافظ و ميدان فردوسي، نبش براتي، پالك 16، طبقه 4، واحد 7

مشاوره 
تلفني 

رايگان از 
ساعت 
15 الي 20

مشاوران حقوقي سفير عدالت 

ســازمــانآگــهـيهــاي
روزنــامهاعتــمــاد

66124025
66429973

تلفن: ETEMADONLINE.COM

خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي متفاوت

چابهار؛ چهار  راه اقتصاد 
5

 بندر چابهار مجددا   از ليست تحريم ها
 كنار گذاشته شد

 نگاهي به چالش هاي
 مارك ويلموتس در تيم ملي

 تيمي تازه مي خواهيم
  از دروازه 

تا سنتر فوروارد
14


