
ارز ديجيتال هر چند هنوز در فضاي كس�ب 
و كار ايراني شناخته شده نيست، اما در دنيا 
توانس�ته اس�ت براي خودش جا باز كند، ولو 
تحت عنوان ابزاري براي پولش�ويي! چندي 
پيش بود ك�ه پ�اول دورف، مدير تلگ�رام از 
تصميم خود براي راه اندازي اين ارز در آينده 
نزديك خب�ر داد. ح�اال هم وزي�ر ارتباطات 
و فن�اوري اطالع�ات ضم�ن درخواس�ت از 
متخصصان حوزه ارز ديجيتال از ارائه نخستين 
ارز ديجيتال كشور در پست بانك خبر داد. اين 
در حالي است كه هنوز شبكه ملي اطالعات در 
كشور مان راه اندازي نشده و ارائه ارز ديجيتال 
معلوم نيست قرار است بر چه بستري صورت 
گيرد! همي�ن مي تواند زمينه اي ش�ود براي 
پولشويي و ارز بي پش�توانه اي كه مي تواند به 
هم ريختگي هايي را در اقتصاد كشور به وجود 
بياورد. بگذريم از اينكه تا زماني كه شركت هاي 
غير قانوني مانند تلگ�رام فعالند و در صورت 
عرضه ارز ديجتال از س�وي آن، ارز ديجيتال 
ايراني قدرتي ب�راي رقابت نخواهد داش�ت. 
محمد جواد آذري جهرمي با انتشار پيامي در پيج 
اجتماعي اش با بيان اينكه دني��ا در حال تحول 
است و يكي از اين تحوالت »ارزهاي ديجيتال« 
هس��تند، گفته اس��ت: رويكرد انفعال��ي درباره 
فناوري و انتظار دستگاه ها از يكديگر طبيعتاً باعث 
عقب ماندگي و در نهايت انفعال حاكميت خواهد 
ش��د. بر اين اساس و با اس��تفاده از ظرفيت هاي 
موجود ارتباطات و فن��اوري اطالعات در عرصه 
بانكداري و نظام مالي كشور و نيز ظرفيت باالي 
جوانان كشور، در جلس��ه اي كه با هيئت مديره 
پست بانك ايران داشتم مقرر ش��د اين بانك با 
اعالم فراخوان و شناس��ايي نخبگان كش��ور در 
اين عرصه، اولين ارز ديجيتال طراحي ش��ده در 

كشور را به صورت آزمايش��گاهي پياده سازي و 
اين مدل را براي بررس��ي و تأييد به نظام بانكي 

كشور عرضه كند. 
وي ضمناً از همه كساني كه در اين حوزه تخصص 
دارند، دعوت كرد در فراخوان پست بانك حضور 

فعاالنه داشته باشند. 
  همزماني ارز ديجيتال با تصميم امريكا 

در كنفرانس مونيخ 
روح اهلل مؤمن نسب، كارشناس فضاي مجازي در 
گفت وگو با »جوان« درباره چيستي ارز ديجيتال 
اينگونه توضيح مي دهد: خيلي از كشورهاي دنيا 
به اين عرص��ه ورود پيدا كرده ان��د. ارز ديجيتال 
ابزاري براي كساني كه هك و كارهاي غير قانوني 
انجام مي دهند بس��تري براي پولش��ويي فراهم 
مي كرد. رفته رفته كه تعداد مبادل��ه اين ارز باال 
رفته و براي مؤسس��ات مال��ي و بانكي جذابيت 
پيدا كرد. به گفته برخي كشورها مانند بالروس و 
ونزوئال كه از نظر اقتصادي تحت تحريم هستند، 
براي دور زدن تحريم ها به بحث ارز ديجيتال ورود 
پيدا كردند. اين كار از جهتي درس��ت است، اما 
اشكال كار اينجاست كه اين ارز پشتوانه اي ندارد 
و مجازي است. مؤمن نسب مي افزايد: مشكل ما در 
ريال اين است كه پشتوانه واحد پول ما دالر است 
و با باال و پايين ش��دن دالر ارزش پول ما كاهش 
مي يابد. پش��توانه يك پول بايد چيزي باشد كه 
ارزشش تغيير نكند. وي مي افزايد: تنها مركزي 
كه به صورت مشخص در هر كشوري و از جمله 
ايران كارش بررسي مسائل مالي و اقتصادي است، 
بانك مركزي اس��ت و بانك مركزي بايد تصميم 
بگيرد اين ارز با چه پش��توانه اي مي تواند توليد 

شود و خريد و فروش آن انجام بگيرد. 
اين كارش��ناس با اش��اره به كنفران��س امنيتي 
مونيخ كه چند روز گذش��ته برگزار شد، تصريح 

مي كند: در اين اجالس مك مستر، مشاور امنيت 
ملي امري��كا در اين كنفرانس اع��الم كرد، براي 
توس��عه بخش تجاري مش��روع و ايج��اد زمينه 
براي يك نهاد اقتصادي واقع��ي در ايران تالش 
مي كنيم. همزماني اين ماجرا با اعالم راه اندازي 
ارز ديجيتال از سوي وزير اطالعات مشكوك به 

نظر مي رسد. 
وي معتق��د اس��ت: ارز ديجيت��ال كار وزارت 
ارتباطات نيس��ت و وزارتخانه هايي كه به نوعي 
به اقتصاد و پول ارتب��اط دارند، باي��د وارد اين 
كار ش��وند. مؤمن نس��ب تأكيد مي كند: وزارت 
ارتباطات تنه��ا مي تواند بس��تر ارز ديجيتال را 
فراهم كند كه اين مس��ئله ه��م نيازمند ايجاد 
بستر ملي امن است كه با راه اندازي شبكه ملي 
ارتباطات ميسر مي شود و در حال حاضر وجود 
ندارد. مرحله بعدي توسعه شبكه هاي اجتماعي 
ملي بر بس��تر ش��بكه ملي اطالعات است و بر 
بستر ش��بكه هاي اجتماعي ملي شايد بشود ارز 
ديجيتال را راه اندازي كرد. بانك مركزي چندي 
است با طراحي نرم افزاري به نام »بله«  كه پيام 
پرداخت است و االن هم حدود يك ميليون نفر 
از آن استفاده مي كنند و مي تواند بستر ايجاد ارز 
ديجيتال هم بشود. اين نرم افزار روي سرورهاي 
بانك ملي سوار است. در چنين بستري مي شود 
بحث پول مجازي را داش��ت، اما در خارج از اين 
بستر آسيب ارز مجازي بيشتر از فوايد آن است و 
بانك مركزي بايد اين مشكل را پيش از آسيب زا 

شدن حل كند. 
  پولشويي و فقدان پشتوانه حقوقي 

مهم تري��ن آس��يبي كه مؤمن نس��ب ب��راي ارز 
ديجيتال بر مي ش��مرد، پولش��ويي است؛  فردي 
مي تواند از اين بس��تر مبالغ��ي را جابه جا و وارد 
فضاي تولي��د و تبادل كاال كند و اين نوس��انات 

وضعيت بازار را به هم مي ري��زد. وي مي افزايد: 
اين ارز مي تواند ارزش واحدي پيدا نكند؛ شبيه 
بيت كويين كه هر ازچند گاه ارزشش افزايش پيدا 
مي كند و با تركيدن حباب آن ارزش��ش كاهش 
مي يابد و موجب بروز اتفاقات فجيعي در اقتصاد 
كشور مي شود و با متالطم كردن اقتصاد موجب 
مي ش��ود اقتصاد تازه بنيادي مثل اقتصاد ايران 
آسيب ببيند. از همه مهم تر اگر امنيت اين ارزها 
تأمين نش��ود پول هاي مج��ازي تقلبي مي آيد. 
براي اين كار بايد حتماً ش��بكه ملي اطالعات به 
ص��ورت صد در صد راه اندازي ش��ود. وي با طرح 
اين س��ؤال كه در واقع وقتي ارز ديجيتال توليد 
شد، قرار است بر چه بستري عرضه شود، خاطر 
نش��ان مي كند:  وقتي عرضه اين ارز بر بس��تري 
باشد كه هيچ اشرافي بر آن وجود ندارد، مي تواند 
دردسر ساز شود. مؤمن نسب معتقد است: براي 
بحث مبادل��ه و همچنين بحث ه��اي حقوقي، 
 موضوعي اس��ت كه حتماً بايد مجلس ش��وراي 
اس��المي به آن ورود پيدا كند. ي��ك واحد پول 
جديد كه قرار است در كشور ما توليد شود، حتماً 
بايد پشتوانه حقوقي داشته باش��د، در غير اين 
صورت كساني كه روي اين پول سرمايه گذاري 
كرده اند، باليي به مراتب بدتر از ماجراي پديده 
ش��انديز و مؤسس��ات مالي و اعتباري سرشان 
مي آيد؛ چراكه ارز ديجيتال بدون فراهم كردن 
بسترهاي الزم پول بي پشتوانه اي است كه چون 
پشتوانه حقوقي مش��خصي ندارد، هيچ تالشي 

براي بازگرداندن آن مثمر ثمر نخواهد بود. 
وي تأكيد مي كند: دو ج��ا بايد به ماجراي توليد 
ارز ديجيتال ورود كنند، اولين جا مجلس شوراي 
اسالمي است و بعد از آن هم شوراي عالي فضاي 
مجازي. در حوزه مالي و اعتباري و تصويب قوانين 
هم بايد ش��وراي پول و اعتب��ار و بانك مركزي 
ارزش اين ارز را تضمين كنند. درس��ت ش��بيه 

اسكناس هاي واقعي. 
  يك پيش نياز ضروري 

از نگاه اين كارش��ناس فضاي مج��ازي يكي از 
پيش زمينه هاي به هم ريختگي اقتصاد در حوزه 
ديجيتال قانونمند و نظام مند شدن اين فضاست. 
مؤمن نسب پيش شرط الزم براي راه اندازي ارز 
ديجيت��ال را جلوگيري از فعاليت ش��ركت هاي 
غير قانوني مانن��د تلگرام مي دان��د و مي افزايد: 
تلگرام يك شركت حقوقي ثبت شده هم نيست و 
اين نرم افزار را در هيچ كجا به عنوان يك شركت 
ثبت ش��ده نمي شناس��ند. وي با بيان اينكه اين 
نرم افزار هم اعالم كرده كه مي خواهد پول مجازي 
راه بيندازد،  تصريح مي كن��د: در اين صورت ارز 
مبادله اي بي��ن 30، 40 ميليون نف��ر كاربر اين 
شبكه در كشور از اين ارز استفاده كنند، در اين 
صورت اين ب��ه هم ريختگ��ي را چگونه مي توان 
جبران كرد؟ اگر تلگرام وارد بحث مبادالت ارزي 
به شكل ارز ديجيتال شود، اين مي تواند ضربات 
مهلكي به اقتصاد كشور بزند و ارزهاي ديجيتال 
ديگر اصاًل م��ورد توجه قرار نگي��رد. از نگاه اين 
كارشناس اينكه اخيراً بانك مركزي رسماً اعالم 
كرده است كه هيچ ارز ديجيتالي را به رسميت 
نمي شناسد، كافي نيست و بايد جلوي اين ماجرا 
گرفته شود، در غير اين صورت مشكالتي جدي 

به وجود خواهد آمد. 
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قاضي سراج كتباً به نجفی بابت ايجاد سازماني براي خودنظارتي در شهرداري تذكر داد
شهرداريخودشبرخودشنظارتميكند!

عرضه ارز پولشويي !
 وزير ارتباطات خبر از عرضه ارز ديجيتال داده

 در شرايطي كه هنوز شبكه ملي اطالعات در كشورمان به طور كامل راه اندازي نشده است

قاضي ناصر س�راج به ش�هرداري تهران راجع 
به خالف قانون بودن ايجاد س�ازمان بازرس�ي 
در زير مجموعه چنين نهادي تذكر داده اس�ت. 
مضمون نامه س�راج اينگونه است كه با توجه به 
وظايف سازمان بازرس�ي كل كشور در راستاي 
بررسي و نظارت بر فعاليت شهرداري ها و كنترل 
وضعيت عملك�ردي آنه�ا،  اس�تفاده از چنين 
عنوان�ي در زير گ�روه فعاليت هاي ش�هرداري 
تهران چ�ه توجيهي مي تواند داش�ته باش�د؟!

رئيس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور از تذكر به 
شهرداري خبر داد و گفت: طبق بررسي هاي انجام 
شده شهرداري، س��ازماني به نام سازمان بازرسي 
در زير مجموعه خود ايجاد كرده اس��ت كه اين امر 

مصوبه اي ندارد و خالف قانون است. 
قاضي سراج به خبرگزاري ميزان گفت: به طور كتبي 
اين مورد را به شهرداري اعالم و ابالغ كرده ايم كه از 

نام سازمان بازرسي استفاده نكند. 
اين ابداع خالف قانون ش��هرداري تهران در حالي 
است كه پيش از اين نجفي در سخناني يكطرفه، به 
شهردار سابق اتهامات فراواني وارد كرد و دادستان 
تهران هم از وي كتباً و با قيد فوريت خواس��ته بود 
مس��تندات ادعاهايش را به قوه قضائيه ارسال كند. 
حاال اما و با همه اي��ن اتفاقات ش��هرداري تهران، 
خودش و براي نظارت بر خودش سازمان بازرسي 

ايجاد كرده است !
در معرفي س��ازمان بازرسي ش��هرداري تهران در 
سامانه اي تحت همين عنوان، اهداف، شرح وظايف 
و مأموريت هاي تعريف ش��ده اي ب��راي آن در نظر 
گرفته شده و به مواردي همچون نظارت و پيگيري، 
انجام تحقيقات و بازرسي هاي مستمر و ادواري الزم 

از تمامي واحدهاي مختلف شهرداري، سازمان ها و 
شركت هاي وابسته اشاره مي شود. 

بعد از بيان 16مورد از اهم وظايف سازمان بازرسي 
شهرداري اعم از دريافت نامه ها و شكواييه ها، شرح 
وظايف بازرسي ش��هرداري در حوزه رسيدگي به 
ش��كايات به صورت اخص آورده ش��ده است و در 
ادامه موارد مختلف از وظايف معاونت هاي مختلف 
بازرسي در حوزه امور شهري، شهرسازي و معماري، 
فني و عمراني و مالي و اداري شرح مي شود. شرح 
وظايفي كه هيچ كدام از حيطه نظارتي و بازرس��ي 
از دايره ش��هرداري در معاونت هاي مختلف فراتر 

نمي رود. 
همچنين در بخش خدماتي اين س��امانه، افزايش 
روحيه مسئوليت پذيري شهروندان، ارتقاي فرهنگ 

پاسخگويي مديران و افزايش شفافيت، مردم ساالري 
ديني و رشد فزاينده سطح مشاركت مردمي در امور، 
حركت به سمت سالمت اداري و مبارزه با فساد از 
طريق نظارت مردمي، تس��ريع در ارائه خدمات و 
پاس��خگويي الكترونيك به ش��هروندان تهراني از 

رسالت هاي اصلي تعريف شده است. 
در مقاب��ل اين ش��رح وظايف، مطابق ب��ر آنچه در 
قانون تشكيل سازمان بازرس��ي كل كشور تعريف 
شده است، اين سازمان به منظور نظارت برحسن 
جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي 
اداري در راس��تاي اجراي اصل 174 قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ايران شكل گرفته است. 
بازرسي و نظارت مس��تمر تمامي وزارتخانه ها و 
ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان ها 

و دستگاه هاي تابعه قوه قضائيه، نيروهاي نظامي 
و انتظام��ي، مؤسس��ات و ش��ركت هاي دولتي، 
ش��هرداري ها و مؤسس��ات وابس��ته به آنها جزو 
اولين موارد از ش��رح وظايف و اختيارات سازمان 
بازرسي كل كشور است. همچنين ماده 3 قانون 
تشكيل سازمان بازرس��ي كل كشور به صراحت 
اعالم مي دارد كه م��وارد تخلف و نارس��ايي ها و 
س��وء جريانات اداري و مالي در برخي نهادها كه 
يكي از آنها شهرداري ها محس��وب مي شوند، به 
رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون 
اصل 90 قانون اساس��ي، نتيجه بازرس��ي به آن 

كميسيون بايد اعالم شود. 
تبيين سامانه اي به نام سازمان بازرسي شهرداري 
با شرح كامل وظايف و اختيارات درون سازماني در 
حالي است كه قانون به صراحت، نظارت، مراقبت و 
صيانت از روند فعاليت سازمان ها و نهادهاي مختلف 
را ذيل نهادي به نام س��ازمان بازرس��ي كل كشور 

تعريف كرده است. 
با اين وجود چگونه اس��ت نهادي به نام شهرداري 
تحت عن��وان نام همين س��ازمان يعني بازرس��ي، 
سامانه اي را جهت اعالم ش��كايات تبيين مي كند 
و در صدد مي ش��ود تا عملكرد يك دستگاه و نهاد 
خارج از حيطه قانوني تعريف ش��ده قرار گيرد يا به 
بياني ديگر شكايات س��ازماني را در دايره بررسي 
خود تعريف كند؟! اساساً مگر مي شود يك سازمان 
خودش بر خودش نظارت كند ؟! احياناً از اين پس 
هم ش��هرداري تهران مدعي خواهد شد، چون ما 
خودمان س��ازمان بازرس��ي داريم، هيچ نهادي، از 
جمله سازمان بازرسي كل كشور، نبايد و نمي تواند 

بر ما نظارت كند !

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

سعيد جليلي درخصوص سانسور اخبار شهادت نيروهاي ناجا 
در توييتر نوشت: تا يك سخنراني به هم مي خورد جنجال مي كنند 
و تعابير »چماق بدست« »نيرو هاي سرخود«  مطرح مي كنند، اما اگر 
بهترين جوانان با رفتارهاي داعشي شهيد شوند، در رسانه هايشان اشاره 
هم نمي كنند! چه حركتي است كه حق سانسور حقايق انقالب را دارد؛ 

هم اقتدارش را سانسور مي كند، هم مظلو ميتش را ؟!

 پايگاه خبري انتخاب با انتش�ار اين عكس توييت كرد: امارات 
صاحب هواپيماي جاسوس��ي ش��د. شركت سوئدي »س��اب« پس از 
رونمايي از نسل جديد هواپيماي جاسوس��ي خود، اولين نمونه توليد 

شده آن را تحويل امارات متحده عربي داد. 

  چند واكنش توييتري به اق�دام غير قابل دفاع ليال حاتمي در 
جشنواره فيلم برلين: 

علي علي�زاده: شرم آور است كه ليال حاتمي به دخالت غرب در امور 
داخلي ايران اعتراض نكرد و نگفت ترامپ با تزريق روزي يك بحران، 
نهضت كلنگي كردن ايران را راه انداخته. ش��رم آور كه با س��ياه نمايي 
كشورش، داوطلبانه به اين نهضت پيوست، آن هم در آلمان كه هنوز از 

فرو ش شيميايي به صدام و كشتار جوانان ميهنش عذر نخواسته. 
علي صدري نيا: واقعاً از اينكه سلبريتي بيسواد مون فرق پروپوست و 
پروپوز و پروتس��ت رو نميدونه، اما تالش داره كشورش رو به جايزه يه 

جشنواره بفروشه شرمنده شدم!
دختر كرد: ليال حاتمي مي تونس��ت از بحران سازي هاي ترامپ براي 
كشورش بگه. مي تونس��ت تحريم دارويي اوباما عليه مردم رو محكوم 
كنه. مي تونست تو خاك آلمان از خود آلماني ها به خاطر فروش سالح 
شيميايي به صدام گاليه كنه يا از داعش و مادر امريكاييش كه چند هزار 

جوان از ما گرفتند بگه، اما گرفتن جوايزه قواعد خودش را داره... 
شهاب اسفندياري: اينكه تعداد زيادي از فعاالن اصالح طلب و افرادي 
كه هيچ انتسابي به حكومت ندارند براساس وطن دوستي در برابر اقدام 
تأس��ف انگيز يك بازيگر موضع گرفتند، نشانه بس��يار خوبي است از 
رشد و بلوغ گفتمان سياس��ي نخبگاني كه فراتر از مرزهاي جناحي و 

ايدئولوژيك به امر ملي مي انديشند. 
علي سيستاني: به كشته شدن هموطنانش در تظاهرات هاي داخلي 
توي يك كشور بيگانه )آلمان ( اعتراض مي كنه ! ولي يادش ميره به آلمان 
بابت فروش سالح شيميايي به صدام و پرپر شدن چند هزار هموطنش 

اعتراض كنه!! نان در خون زدن به اين ميگن!
مجيد قرباني: االن اصغر فرهادي به ليال حاتمي پيام ميده:  اي شيطون 

تو هم خوب راهشو پيدا كردي براي اسكار گرفتن !

يك كانال خبری با انتش�ار اين عكس نوش�ت: تو ك��دام يك از 
صفحات اول اين روزنامه ها خبر شهدای وطنی را مشاهده می كنيد؟!

 خبر آنالين در كانال تلگرامي با انتشار اين عكس نوشت: جاي 
خالي اردشير راد از جانباختگان حادثه پرواز تهران– ياسوج در آزمون 

دكتراي ديروز. 

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

  رئيس س��ازمان اوقاف با بيان اينكه يكي از مهم ترين عوامل توقف 
در مسير انقالب اين است كه مس��ئوالن دچار زندگي اشرافي شوند، 
گفت: حضرت زهرا )س( براي دفاع از والي��ت و ماندگاري آن از همه 

چيز گذشت. 
   معاون آموزش ابتدايي وزي��ر آموزش و پرورش با اش��اره به جذب 
18هزار معلم در قالب آزمون استخدامي در سال آينده گفت: اكثر اين 

جذب مربوط به آموزش ابتدايي است. 
   رئيس سازمان بهزيستي كشور اشاره كرد: به دنبال برقراري عدالت و كاهش 

فقر مطلق هستيم و در اين راه از سياست هاي صدقه اي بايد پرهيز كنيم. 
   دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه از تعطيالت 
مدارس به دليل آلودگي هوا اس��تقبال نمي كنيم، گفت: مذاكراتي با 
مجلس در خصوص تغيير زمان آغاز س��ال تحصيلي داش��ته ايم و اين 

مذاكرات ادامه دارد. 
   دبير علمي همايش تازه هاي ايمونوآنكولوژي با اشاره به روش هاي نوين 
درمان سرطان بيان داش��ت: با روش درماني ايمونولوژي مي توانيم نتايج 

بسيار خوبي در سرطان هاي ريه، پوست، روده و مثانه داشته باشيم. 

نيره ساري
  گزارش  2

كمپين يوز؛ آخرين حيله ميراث پارسيان
يك ميليارد تومان كمك مردمي و سودهاي چند 

ماهه اش به جيب چه كسي رفته است ؟
شهريور امسال با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست، »كمپين يوز 
تا ابد« توسط مؤسسه حيات وحش ميراث پارس��يان و يك بازيگر سينما 

راه اندازي شد. 
 اين كمپي��ن در روزهاي نخس��ت با اس��تقبال بس��ياري از عالقه مندان 
حيات وحش روبه  رو ش��د، اما ش��بهاتي كه به همراه داش��ت سبب شد به 
 سرعت محبوبيتش را از دست بدهد و حاال پس از گذشت حدود شش ماه 
بدون آنكه گزارشي از اقداماتش داده باشد، با پرسش هاي حاميانش درباره 
مبلغ جمع آوري  شده و نحوه هزينه  آن مواجه شده است؛ پرسش هايي كه 

پاسخي به  همراه ندارد. 
اين كمپين هدف خود را جم��ع آوري 800 ميليون تومان اعانه مردمي به 
 منظور خريد آغل هاي پارك ملي توران و آزادسازي زيستگاه يوزپلنگ از 

گله هاي دام و سگ هاي گله اعالم كرده بود. 
اين مؤسسه از يازدهم آبان كه مبلغ كل كمك هاي دريافتي خود را حدود 
600 ميليون تومان يعني 75 درصد از مبلغ درخواستي اعالم كرده بود تا 
به امروز گزارشي از مجموع اعانه هاي جمع  شده در اختيار حاميانش قرار 

نداده است. 
از سوي ديگر كاهش چشمگير استقبال از »كمپين يوز تا ابد« از سومين 
هفته آغاز به  كار آن مشهود بود. دليلش هم پرسش هاي بدون جواب افكار 
عمومي بود.   نظير اينكه با 800 ميليون توم��ان اعانه مردمي دقيقاً چند 
آغل خريداري خواهد شد؟ چرا 85  هزار يورويي كه چهار سال پيش توسط 
انجمن هاي محيط زيستي و پروژه حفاظت از يوز، از نهادهاي بين المللي 
دريافت شده بود تاكنون هزينه نشده و حاال بي آنكه توضيحي درباره چرايي 
عدم  استفاده از اين مبلغ داده شود، دوباره براي خريد همان آغل ها در پارك 

ملي توران، اين بار از مردم اعانه جمع مي شود؟
آيا پيش از تشكيل اين كمپين و آغاز به جمع آوري اعانه از مردم با دامداران 
منطقه مذاكره اي شده و رضايتشان براي خروج از پارك ملي توران جلب 

شده است؟
 آيا 800 ميليون تومان درخواستي اين كمپين مبلغي است كه اداره كل 
منابع طبيعي استان سمنان براي خريد اين آغل ها برآورد كرده است؟ اگر 
پاسخ منفي است اين مبلغ بر چه اساسي تعيين شده است؟ چرا به شماره 
حس��اب يك بازيگر واريز مي ش��ود؟ چه روندي براي هزينه كرد و نظارت 
بر هزينه كرد آن تعريف شده و در پايان س��ود حاصل از ماه ها باقي ماندن 

احتمالي آن در حساب مذكور صرف چه اقدامي خواهد شد؟
بي پاسخ  ماندن اين پرسش ها و زير سؤال رفتن عملكرد »كمپين يوز تا ابد« 
به برگزاري يك نشست خبري در سازمان حفاظت محيط زيست منجر شد. 
در اين نشست سازمان اعالم كرد كه كمپين با هماهنگي حميد ظهرابي، 
سرپرس��ت معاونت محيط زيس��ت طبيعي و هومن ج��وكار، مدير پروژه 
حفاظت از يوز تش��كيل شده است.   اين اظهارات س��بب شد حاميان اين 
كمپين دلسردتر شوند. آنها با اين تصور كه از يك كمپين مردمي حمايت 
كرده اند، در تأمين مبلغ درخواستي سهيم شده  بودند، اما حاال متوجه شده 

بودند كه كمپيني كه از آن حمايت كرده اند يك كمپين دولتي است. 
 آنها بر اين باور بودند كه حفاظت از يوزپلنگ، از وظايف اصلي دولت است و 
سازمان حفاظت محيط  زيست نبايد با استفاده از يك بازيگر اعتباري را كه 

بايد توسط دولت تأمين شود از مردم مطالبه كند. 
اما آنچه مسلم است اين است كه اكنون با تأمين حداقل 75درصد از مبلغ 

درخواستي كمپين چرا خبري از خريد آغل ها به گوش نمي رسد؟
حاال بايد از مس��ئوالن معاونت محيط زيس��ت طبيعي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست پرسيد چرا مبلغ كامل اعانه هاي جمع آوري  شده اطالع رساني 
نمي شود؟ بهره اين مبلغ چند صد ميليوني كه اكنون ماه هاست به حساب 
يك بازيگر س��ينما واريز ش��ده صرف كدام اقدام خواهد شد؟ در صورت 
عدم تحقق وعده اين كمپين، مبلغ جمع آوري  شده صرف چه اقدامي خواهد 
شد؟ و در نهايت، آيا مسئوالن اين معاونت، در آينده هم براي تشكيل چنين 

كمپين هايي، »هماهنگي« انجام خواهند داد يا خير؟

استفاده از پاركينگ  مراكز خريد بزرگ 
رايگان است 

عضو ش�وراي ش�هر تهران با بيان اينك�ه اس�تفاده از پاركينگ 
مجتمع ه�اي تج�اري راي�گان اس�ت، گف�ت: م�ا در اين ب�اره 
قان�ون داري�م، ل�ذا بر اس�اس قواني�ن، س�اخت مراك�ز تجاري 
باي�د پيوس�ت مطالعات�ي و پاركين�گ راي�گان داش�ته باش�د. 
محمد س��االري با اش��اره به رويكرد برخي از فروش��گاه هاي بزرگ و 
هايپر ماركت ها مبني بر اخذ هزينه پاركينگ از مش��تريان  در صورت 
خريد كمتر از مبلغي مش��خص اظهار كرد: اساساً يكي از پيوست هاي 
مطالعات��ي ايجاد مراكزي  كه منجر به جذب س��فر مي ش��وند، تأمين 
پاركينگ هاي مورد نياز اس��ت.  عضو ش��وراي ش��هر ته��ران تصريح 
كرد: مراكزي كه جذب باالي س��فر دارند، اعم از هايپر ها، پاس��اژها و 
فضاهاي تفرجگاهي  بايد بر اس��اس ميزان جذب س��فري كه در آنجا 
صورت مي گيرد، پاركينگ  فراهم كنند و ج��ا نمايي  اين پروژه ها بايد 
در محل هايي از شهر باشد كه براي سكونتگاه هاي آن منطقه مشكالت 
ترافيكي ايجاد نكند.  ساالري با تأكيد بر اينكه ارائه خدمات پاركينگ  
در تمامي اين اماكن بايد رايگان  باشد ، گفت: ما در اين مورد قانون داريم 
و طرح تفصيلي  هم مي گويد مجموعه هايي كه در شهر ساخته مي شوند، 
بايد پيوست هاي مطالعاتي داشته باش��ند .  وي افزود: وقتي مطالعات 
انجام شد  قاعدتاً  آن مطالعات منجر به اين مي شود كه نياز به پاركينگ 
 پروژه  مشخص  ش��ود و تا پاركينگ  تأمين نش��ود، به آن اجازه ساخت 
نمي دهند.  محمدساالری خاطر نشان كرد: هايپرها  نبايد براي استفاده 
از پاركينگ  در قبال يك مقدار مش��خص خريد، پولي دريافت كنند، 
زيرا آنها از منافع جذب سفر در قبال ارائه خدمات استفاده مي كنند و 
وقتي كه از اين منافع استفاده مي كنند، پول  گرفتن در قبال استفاده از 

پاركينگ  خالف  قواعد شهرسازي  است. 

 حذف كپي كارت ملي و شناسنامه 
براي انجام امور اداري 

كارت  كپ�ي  ح�ذف  از  كش�ور  وزارت  س�خنگوي 
ب�ه م�ردم در  ارائ�ه خدم�ات  ب�راي  و شناس�نامه  مل�ي 
دس�تگاه هاي دولت�ي در س�ه اس�تان كش�ور خب�ر داد. 
سيدسلمان س��اماني از حذف كپي كارت ملي و شناسنامه براي ارائه 
خدمات به مردم در دس��تگاه هاي دولتي در سه اس��تان سمنان، قم و 
خوزستان خبر داد و اظهار داشت: اين پروژه با محوريت وزارت كشور در 
اين سه استان  به صورت پايلوت در حال اجراست و با توجه به دريافت 
بازخورد از اجراي موفق اين طرح، اجراي آن در سراسر كشور و تمامي 

دستگاه هاي دولتي، بانك ها و... به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد. 
وي افزود: با اجراي اين پروژه عالوه بر س��هولت در خدمت رس��اني به 
مردم صرفه جويي قابل توجهي در زمينه حفظ محيط زيست و مشخصاً 
استفاده از كاغذ انجام مي شود.  س��خنگوي وزارت كشور تصريح كرد: 
ساالنه ميليون ها برگ فتوكپي از شناسنامه و كارت ملي از مردم دريافت 
مي شود كه هم تهيه اينها و هم نگهداري و امحاي شان هزينه هاي زيادي 
دارد كه با اجراي اين طرح و با استعالم برخط هويت خدمت گيرندگان 
هزينه هاي مردم و دستگاه ها به شدت كاهش پيدا مي كند.  ساماني با 
بيان اينكه اهتمام مركز توسعه دولت الكترونيك وزارت كشور و سازمان 
ثبت احوال اجراي طرح هاي كاربردي در جهت كاهش هزينه هاي مردم 
است، اضافه كرد: اين مزايا در كنار فوايد زيست محيطي ناشي از كاهش 
مصرف كاغذ پروژه را از اهميت بااليي برخ��وردار مي كند.  وي يادآور 
شد: هم اكنون تمامي دس��تگاه هاي دولتي و برخي نهادهاي عمومي 
و خصوصي به صورت برخط امكان احراز هوي��ت خدمت گيرنده را از 
پايگاه ثبت احوال دارند و اغلب آنان هم اكنون از اين سرويس استفاده 
مي كنند، به گونه اي كه در حال حاضر اين خدمت در بيش از ۲00 هزار 
نقطه برقرار بوده و بر اساس نياز قابل تعميم به تمامي دستگاه ها، مناطق 

و استان هاي متقاضي است. 


