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سال بیستوپنجم شماره 7141
دوشنبه  4شهریور 1398

گزینه نهایی وزارت میراث فرهنگی را
رئیس جمهوری تعیین می کند

ابقای «هاشمی» بر ریاست شورای شهر تهران

اعضای شــورای شــهر تهران دیروز بار دیگر برای ســومین ســال پیاپی محسن هاشمی
رفســنجانی را با  18رأی برای ســال ســوم بهعنوان رئیس شــورای شــهر انتخاب کردند.
بهگزارشایسنا،از 21عضوشورا 3،نفررأیسفیددادند.برایکرسیریاستشورایشهر،
بجز محسن هاشمی ،عضو دیگری از شورا کاندیدا نشده بود .در انتخابات امروز هیأت
رئیسهشورایشهرتهران،ابراهیمامینیبا۱۷رأیدرسمتنایبرئیسشوراباقیماند.
زهرا نژادبهرام با ١۶رأی و بهاره آروین با ١۴رأی بهعنوان دو منشی هیأت رئیسه انتخاب
شدند .علی اعطا برای دو سال باقیمانده تنها کاندیدای پست سخنگویی شورای شهر
بود که با ۲۰رأی مجدداًبهعنوان سخنگو انتخاب شد .با رأی اعضای شورای شهر تهران،
حسن رسولی نیز بهعنوان خزانهدار شورای شهر در سمت خود ابقا شد.

شورایی کارآمد و تخصص محور

این موضوع از جمله شــعارهای انتخاباتی اعضا بود که محقق
ادامه از
شد.
صفحهیک
 -2رویکرد توجه به خواست عمده مردم در حوزه کنترل و کاهش
آلودگــی هوا که در این دوره با اعمال سیاســتهای زیســت محیطــی و ترافیکی مدیریت
شهریمنجربهکاهشروزهایآالیندهشد.البتههمراهیجونیزدراینزمینهبیتأثیرنبود.
-3مصوبهمحکمشورادرپایاندادنبهتخریبباغهاکهدردورهگذشتهبامصوبهبرج–
باغها،بخشعمدهایازباغهایتهرانبهساختمانهایتجاریومسکونیتبدیلشدند.
اینمصوبهگاممؤثریبرایحفظباغهایباقیماندهتهرانبود.
 -4رویکــرد فرهنــگ محــور و توجه به احیای پهنههــای فرهنگی رودکــی در بافت مرکزی
تهران و احیای راستههای کتاب ،صنایع دستی و هنر .توجه به رویدادهایی همچون نوروز و
نوروزگاهها در آغاز بهار و شادستانها در تابستان و تالش جدی برای رونق نشاط اجتماعی و
بحثشادیجمعیباپخشمسابقاتفوتبالجامجهانیدربوستانهاوسینماهایشهر.

مدیرعامل شــرکت مترو با اشاره به تکمیل خطوط  6و  7قطار شهری:

 59کیلومتر به مترو پایتخت اضافه خواهد شد
حمیده امینی فرد
خبرنگار

امروز بخش شــرقی خط  7به طــول 8.5
کیلومترحدفاصلمیدانبسیجتامهدیه
تهران افتتاح میشود .شاید بتوان گفت
این خط سیاســیترین خط تاریخ متروی
تهران باشد .خطی که با ســروصدای زیاد
دردورهمحمدباقرقالیباف،ازسویبرخی
اعضــای شــورای چهــارم و کارشناســان
ناایمن اعالم شد و بعد در این دوره بازهم
جنجالهــا و حاشــیههایش ادامه یافت
تا اینکه ســرانجام از حرکت ایستاد ،حاال
شاید دوره اوج دوباره این خط باشد .خط
 7بعد از توقف در آبان ،96طی دو مرحله
در تیرمــاه 97از مهدیــه تا شــهید نــواب و
همینطــوراســفندمــاههمینســالحد
فاصل نواب تا میــدان صنعت ،جمعاًدر
حدود13.5کیلومترواردمداربهرهبرداری
شــد .امروز این خط به طــول  22کیلومتر
میرســد تــا بــه  27کیلومتــر پیشبینــی
شده ،نزدیک شــود! آنطور که علی امام،
مدیرعامــل شــرکت متــرو بــه «ایــران»
میگوید ،تا پایان امســال  6ایستگاه دیگر
به  10ایســتگاه موجود اضافه خواهد شد.
توگویمابااورادرزیرمیخوانید.
گف 
 ëëخط 7متروعالوهبرحاشیههایناایمن
بودنــش ،از نظــر هزینــه کــرد نیــز در دوره
گذشتهباعالمتسؤالهایزیادیمواجه
اســت .اینکه تاکنون چقدر هزینه شــده و
هماکنون به چــه میزان منابــع مالی نیاز
دارد؟وچگونهدردورهایکهرکودساخت
و سازوجود داشــت ،هزاران میلیارد برای
اینخطهزینهشد؟
تاکنــون نزدیــک بــه  3هــزار میلیارد
تومان در این خط هزینه شــده که حدود
هزار میلیــارد تومــان آن در این  20ماهه
اخیــر بــرای تکمیل خــط  7بوده اســت.
مــا بــرای تکمیــل ایــن خــط با توجــه به
برآوردهایمــان الاقــل  3هــزار میلیــارد

درآییــن افتتاح مرکز بین المللی تجــارت و پایانه صادرات برنج ایــران ،عالوه برمعاون اول
محترم رئیــس جمهور  ،معاونــان عمرانــی ،هماهنگی اموراقتصــادی اســتاندارمازندران،
مدیران کل دســتگاههای اجرایــی صنعت ،معدن وتجارت ،جهادکشــاورزی ،شــهرکهای
صنعتــی ،حجــت االســام مرتضــوی وتقــی زاده امام جمعــه آمل و دابودشــت ،رســولی
فرماندار ،معاونان فرماندار و جمعی از سهامداران این مرکزحضور داشتند.

تومــان دیگر نیــاز داریــم .البتــه افزایش
نرخ ارز در این دو ســال ،بر خرید خارجی
و تولید داخلی تجهیزات تأثیر گذاشته و
تأمین منابع مالی سخت شده است.
ëëتأمینمنابعمالیبرایمترودرایندوره
ودورهگذشتهچگونهانجاممیشد؟
ما از ابتــدای ایــن دوره تاکنون خیلی
از ظرفیتهــای احتمالــی بــرای تأمیــن
منابــع مالی را پیگیــری کــرده ایم ،خب
بخشهایــی مســتقیم یــا غیر مســتقیم
به سیســتم بانکی کشــور برمیگردد .اما
چون شــهرداری تهــران از جهت ســود و
تســهیالت اخذ شــده بابت مترو ،حدود
 21هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی
بدهکار است ،دراین زمینه موانع زیادی
وجود دارد .بانک مرکزی هر نوع تعامل
قابــل درخواســت شــهرداری را منوط به
تعییــن تکلیــف بدهیهای ســابق کرده
است ،ولی رقم سنگین بدهی اجازه این
تعامل را نمیدهد .البته اصل بدهی 14
هزار میلیارد تومان بوده است .همانطور
کــه میدانید بخشــی از منابع مالی مترو
بودجــه مســتقیم دولــت و بودجــه مترو
اســت که از ســوی شــهرداری تخصیص
مییابد ،متأســفانه طی  3ســال گذشته
بودجه تخصیصی دولت به کالنشــهرها
به علت مشکالت مالی ،روند نزولی پیدا
کرده است .شهرداری هم به علت تداوم
رکود در ساخت وســاز شدیداً در مضیقه
قــرار دارد .در نتیجــه مــا در این دو ســال
بیشــتر بر فروش اوراق مشــارکت متکی
بودهایم که مشــتری آن هم شرکتهای
تأمین سرمایه هستند تا مردم.
 ëëدر ایــن دوره هیچ میزانــی از این بدهی
پرداختنشدهاست؟
خوشــبختانهبند «و» قانــون بودجــه
کشــور امــکان تهاتــر بدهــی دولــت بــه
شــهرداریها و بدهــی شــهرداری بــه
سیستم بانکی را اخیراًفراهم کرده است.
از ایــن محل 3هزار میلیارد تومان ســال
گذشــته از ســوی شــهرداری تهران مورد

امیر حسام زرافشان /ایران

سیودومیننمایشگاهملیصنایعدستیکشورباحضورسرپرست
وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی کشور افتتاح
اخبـــار شد.بهگزارش«ایران»«،علیاصغرمونسان»درجمعخبرنگاران
حاضر در نمایشــگاه و در پاســخ به این ســؤال که آیا رئیس جمهوری درباره انتخاب وزیر
میــراث فرهنگــی بــا او صحبــت کرده یــا خیــر گفت«:رئیس جمهــوری بــا من صحبت
کردهاند که سرپرســت شــدهام اما آینــده وزارتخانــه ،در اختیار رئیس جمهوری اســت».
او اظهار امیدواری کرد با تبدیل ســازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه ،این بخش بتواند
نقــش مهم تــری را در اقتصاد کشــور ایفا کند .مونســان به نقش اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگی،سهحوزهتحتمدیریتوزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاشاره
کرد و گفت«:گردشگری هم اینک هم نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد اما با تبدیل آن
به وزارتخانه ،نقش مؤثرتری بازی میکند ».وی گفت«:فاصله بودجهای سازمان میراث
فرهنگی با آخرین وزارتخانه تقریباًدو برابر اعتبار حال حاضر آن است اما وزارتخانه شدن
باعث میشود تا دولت و مجلس به لحاظ بودجهای ،اهمیت بیشتری به حوزه بدهد ».او
باتأکیدبراینکهوزارتخانهمیتواندنقشمؤثریدراقتصادکشورداشتهباشد،گفت«:سال
 97نزدیک به  7میلیون و 800هزار گردشگر به کشور آمدند ».مونسان حضور گردشگران
ســامت در شــهرهایی چون مشــهد ،تهــران ،شــیراز و ...را شــاهد حرفهایــش گرفت و
گفت«:این تعداد در زمانی وارد ایران میشــوند که ما تحریم هســتیم و بیشــتر پروازها یا
کاهش یافته یا قطع شده است ».او گفت«:کسی نمیتواند اثر تحریم یا حضور نیروهای
نظامیدرمنطقهرارویاقتصادوتعدادگردشگرانیککشورکتمانکندباوجوداینمادر
سه ماه اول سال نسبت به سال گذشته40درصد رشد گردشگری داشتهایم».
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 ëëمتــرو همچنــان از برنامــه توســعهای
عقب است؟
بـــــرش
هماکنون طــرح بازنگری شــده مترو
بــرای تصویــب به شــورای عالــی ترافیک کشــور ارســال
شــده کــه امیدواریــم طی  2مــاه آینــده تصویــب و ابالغ
شــود .درایــن صورت نقشــه راه مــا تا ســال  1420خواهد
بــود .بــه عبارتی مــا یکبار دیگر نقطه ســرخط شــدهایم.
تــا این ســال بایــد  4خط جدید 2 ،خط ســریع الســیر و 4
خط قطار ســبک شــهری بســازیم .هماکنــون اولویت ما
تکمیــل خطوط  6و  7اســت که  59کیلومتــر به ظرفیت
متــرو اضافــه خواهد شــد .در مرحله بعــد بحث تکمیل
اقدام قرار گرفت که بخشی از آن مربوط
بــه متــرو بــود .ایــن ظرفیــت در دولــت
دوازدهم ایجاد شــد و پیــش از این وجود
نداشت.
 ëëامــا با توجــه به بدهــی 5هــزار میلیارد
تومانــی دولت به شــهرداری جــای تهاتر
زیادیباقینمیماند؟
ایــن بدهــی درحــال تقویــم اســت و
هنــوز رقم دقیــق آن معلوم نیســت .در
ســالهای گذشــته بر این بدهیها تأکید

خطوط بهربرداری شــده ،قبلی است .بعضی ایستگاهها
در خــط  3هنــوز راهانــدازی نشــده اســت ،مثل اقدســیه
کــه امیدواریــم تــا پایان ســال افتتاح شــود .اگــر کامل به
بهرهبــرداری برســد ،ظرفیت خطوط به  7میلیون ســفر
میرســد .اما نکته مهــم تأمین واگن اســت که دچاریک
عقــب افتادگــی تاریخی اســت .ما همین االن بــه  2هزار
دســتگاه واگن نیاز داریم که در بــازار بینالمللی نرخ هر
واگن یک میلیون یورو است 70 .درصد قطعات واگنها
از خــارج وارد و  30درصــد هــم در واگنســازی تهــران
مونتاژ میشود .ظرفیت واگنسازی تهران مونتاژ  2واگن
در روز است ،اما قطعه نداریم.

زیــادی میشــد ،امــا در یکســال اخیــر
شــهرداری با عــزم جدی تری بــه دنبال
تهیه اســناد و مدارک الزم برای احصای
این بدهیها رفته است.
 ëëدر گذشته البته ایراداتی به خط 7گرفته
شد ،مثل نبود هواکش که در این دوره هم
ازســویبرخیاعضاتکرارشــد.آیاخط7
دیگرجاینگرانیندارد؟
متــروی تهــران در هیــچ دوره
بهصورت کامل به بهرهبرداری نرسیده

اســت ،چراکــه خطــوط متــرو بــرای
ســرفاصله 2دقیقــه طراحــی شــدهاند،
امــا هیچ خطــی هنوز به این ســرفاصله
حرکتی نرسیده است .از طرفی براساس
طراحــی اولیــه ،در هــر خــط روزانه یک
میلیــون ســفر مــورد انتظــار اســت ،اما
هماکنون راندمان خطوط زیر  50درصد
است .االن حداکثر  2و نیم میلیون سفر
و یک میلیون و  800هزار مســافر در روز
جابهجــا میشــود کــه فاصله زیــادی با

پیــاده رو ،حصارکشــی،نصب دیوارهای بتنی،
ســرویسهای بهداشــتی ،طراحــی واجــرای
فضای سبز است.
مدیرعامــل مرکــز بیــن المللــی تجــارت
و پایانــه صــادرات برنــج ایــران با بیــان اینکه
رســالت وهدف اصلی این مرکز ،ســاماندهی،
توزیــع وتجارت برنــج با درنظرگرفتــن منافع
تولید کنندگان ومصرف کنندگان بوده اســت،
گفــت بــا امکانــات لجســتیکی ،آزمایشــگاهی
وهمکاری با موسسات تحقیقاتی ودانشگاهی
بــه عنوان یکــی از مراکــز تجارت عمــده برنج
ایران وکشورهای همسایه محسوب میشویم.
مهنــدس یــزدان پنــاه اضافــه کرد،بــرای
ایجــاد ارتباط بــا بازارفرامرزی هدف،شــرکت
در  20نمایشگاه بین المللی داخلی وخارجی
از جملــه شــهرولگاگراد روســیه ودوحــه قطــر
بخشــی ازاهــداف پیش بینی شــده ایــن مرکز
است.

شــرایط حســاس کنونــی و نظــام تولید کشــور
وتحریــم نابرابــر اقتصــادی دشــمنان ،بایــد
ســبک روحیه همکاری ســهامداران مرکز بین
المللی تجــارت وپایانه صادراتــی برنج ایران
باید در اجرای پروژههای کالن ملی الگوسازی
وترویج شود.
ëëخوشــحالیم برنــج مازنــدران ،از پایانــه
صادراتی آمل جهانی شد
معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــور،
همچنین نســبت به صادرات برنــج مازندران
که ســال گذشــته ازمرکز بین المللــی تجارت و
پایانه صادرات برنج ایران به بازارهای جهانی،
ابــراز خرســندی کــرد وافــزود :اینکــه شــاهد
این هســتیم بــا تالش ایــن مجموعه بــا ایجاد
سورتینگ ،بســته بندی مناســب ،برند سازی،
بازاریابی وحضور درنمایشگاههای بین المللی
توانسته ،مشــتریان جهانی را برای خرید برنج
مازنــدران جذب ومجــاب کند ،یک موفقیت و
امیــدوار کننده هســت وباید نســبت به تثبیت
وحمایت از این رویه اهتمام همه جانبه شود.

دکتــر جهانگیــری افــزود :همــت بلنــد
سهامداران مرکزبرنج آمل قابل تقدیر و باید
درکشور الگوسازی شود.
معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــوری،
پــس از افتتــاح مرکــز بیــن المللــی تجــارت
و پایانــه صــادرات برنــج ایــران در آمــل ودر
جمع اســتاندار ،مدیران دستگاههای اجرایی
مازنــدران و ســهامداران ایــن مرکزگفــت:
انصافــا از اهتمــام وهمــت بلند ســهامداران
مرکــز بین المللــی تجارت و پایانــه صادرات
برنــج ایران برای ســاخت و اینکه با ســرمایه

گــذاری بیش از 100میلیارد تومان در شــرایط
بد اقتصادی کشــور بدون دریافت تســهیالت
دولتــی ایجــاد کننــد ،قابــل تقدیــر و بســیار
ارزشمند است.
اسحاق جهانگیری افزود :اینکه مجموعه
بــزرگ وهدفمنــد مثــل مرکــز بیــن المللــی
تجــارت و پایانــه صــادرات برنــج آمــل برای
ســاماندهی برنج کشور در قالب مجموعهای
از تجــار بــرای حفــظ تولیــد برنــج درمنطقه
وایجــاد امیــد وانگیــزه بــه کشــاورزان توســط
ســهامداران ایــن مرکزقابل تقدیراســت و در

 ëëحمایــت کامــل دولــت از فاز دوم ســاخت
مرکزبین المللی وپایانه صادراتی برنج آمل
جهانگیــری ،همچنیــن درخصــوص
درخواســت مدیرعامــل وهیــات مدیــره مرکز
بیــن المللــی تجــارت و پایانه صــادرات برنج
ایــران بــرای حمایــت وپشــتیبانی دولــت در
فازهــای بعــدی ایــن مرکــز ،از همراهــی،
پشــتیبانی و ســرمایه گــذاری ســهامداران این
مرکز در فاز نخست قدردانی کرد وگفت :برای
ادامه ســاخت ایــن مرکــز در فازهــای بعدی،
دولــت حمایتهــای الزم را انجام خواهد داد
و بانکها  ،مسئوالن استانی و وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت وجهــاد کشــاورزی ملــزم
خواهنــد شــد تا بــه صــورت ویــژه وتخصصی
از شــروع کار ایــن پایانــه تــا تکمیــل نهایی آن
حمایت کنند.
 ëëتکمیــل فازنخســت پایانــه صــادرات برنــج
ایران بــا همت بلند  462ســهامدار و اراده بلند
اعضای هیات مدیره
مدیرعامــل مرکــز بیــن المللــی تجــارت و

طراحی اولیه دارد .این یعنی تجهیزات
متناسب با ســرفاصله حرکتی و شرایط
فعلــی اســتفاده میشــود .مثــاً بــرای
ســرفاصله  12دقیقــه خــط  7ضرورتــی
ندارد که همه تجهیزات بهطور کامل به
بهرهبرداری برسد .در خط  7همه موارد
مورد تأیید ارکان طرح از پیمانکار گرفته
تــا کارفرما و مشــاورکارفرما قرار گرفته و
صورتجلســه شده اســت و جای نگرانی
نیست.
 ëëآیــا پیمانــکار همــان پیمانــکار دوره
قالیباف اســت؟ چــرا در آن زمان جلوی
توقــف حرکت خــط  7مقاومــت نکرد؟
و در ایــن دوره بــر ناایمن بــودن آن صحه
گذاشت؟
پیمانــکار دقیقــاً تأکیــد کرده بــود که
بهرهبــرداری از خــط  7را بــه مصلحــت
نمیدانم.
 ëëدرباره خــط 6چرا با وجود هزینه 6هزار
میلیاردتومانیهمچناناینخطازبرنامه
عقباست؟
در دوره گذشــته حجــم مالی خوبی
حــدود  4هــزار میلیارد تومــان از محل
تســهیالت بانک شــهر برای پیشــرفت
حوزه ســاختمانی خط  6اســتفاده شد،
امــا به علت تأخیر قابــل توجهی که در
واگــذاری نصب تجهیــزات اتفاق افتاد
و یــک برنامهریــزی اشــتباه ،فرصــت
مهمــی از دســت رفــت .درحالیکــه آن
زمان بحــث تحریم نبود .ابالغ قرارداد
بــه پیمانــکار تجهیــزات در بهمــن 95
صــورت پذیرفتــه بــود ،یعنــی  7مــاه
قبــل از اتمــام دوره مدیریــت قالیباف!
جالــب اینکه قرار بود به بانک شــهر در
ازای منابع مالی ،زمین بدهند ،اما این
اتفــاق نیفتاد .ایــن برنامهریزی ناقص
خیلی عجیب است!
چون اگر منابع مالی برای 32کیلومتر
بخش ساختمانی ،به درستی توزیع شده
بــود 2 ،ســال پیش ایــن  9کیلومتر خط 6
افتتاحمیشد.

پایانــه صــادرات برنــج ایــران هم درگزارشــی از
روند آغاز ســاخت ومراحل فازنخست این مرکز
به آقــای جهانگیری معــاون اول محترم رئیس
جمهور گفت که یکی از بهترین روزهای اعضای
هیاتمدیــره ،ســهامداران و آرزوی دیرینــه
برنــجکاران مازندرانی با افتتاح فاز نخســت این
مرکز محقق شــده واز این بابت بسیار خوشحال
و خدا را شاکر هستیم.
مهندس یزدان پنــاه افزود :مرکز بینالمللی
تجــارت و پایانــه صــادرات برنــج ایــران در
شهرستان آمل در زمینی به مساحت17هکتار و

با سرمایه گذاری 462سهامدارکه برای ساخت و
تجهیز آن حدود  100میلیارد تومان هزینه شــده
کــه برای حــدود 2هزار نفــر به صورت مســتقیم
شغل ایجاد شده است.
وی ادامــه داد ،ایــن مرکــز حاصــل تــاش
مجدانــه اعضــای هیــات مدیــره ،مشــاوران،
کادرفنــی ایــن مرکــز در عملیــات ســاخت
440واحــد بســته بنــدی و خدماتی به مســاحت
حــدود 50هزارمترمربــع با زیرســاختهای آب
وفاضــاب ،بــرق ،تلفن با شــبکه فیبرنوری ،گاز،
آســفالت ،روشــنایی ،معابــر ،فــرش ،موزائیــک

 ëëچشــم انداز مرکز بین المللی تجارت و پایانه
صادرات برنج ایران
فازدوم :کارخانه ســورت ،بسته بندی برنج
بــه ظرفیت  24هــزار تن درســال کــه درآینده
نزدیــک بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید و
مجوز آن نیز توســط ســازمان جهادکشــاورزی
صادرشد.
فازسوم :احــداث کارخانه شالیکوبی مدرن
که مجوز آن توســط ســازمان جهاد کشــاورزی
صادر شده است.
فازچهــارم :احــداث مجتمــع گردشــگری
وخدمات رفاهی
فازپنجــم :احــداث ســاختمان بــورس
محصوالت کشاورزی
مدیرعامــل مرکــز بین المللــی تجارت
و پایانــه صــادرات برنــج ایــران درپایان از
اهتمام ،همراهی و صبوری اعضای هیات
مدیره ،سهامداران ،حمایت ،تسهیلگری
مســئوالن ارشد کشوری ،اســتانی ومدیران
دســتگاههای اجرایی اســتانی وشهرســتان
قدردانــی و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تداوم
ایــن حمایتهــا فازهــای تکمیلــی ایــن
مرکــز هرچــه زودتر اجرایی وبهــره برداری
شود.

