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گزارش »شرق« از جزئیات اصالح قانون کارتهاي بازرگاني با هدف کاهش تخلفات

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ
فراهم شد

پاي متقلبان بازرگاني به صادرات باز شد

جنگ تمام عیار

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

برگزاری همایش تجلیل
از خیرین حوزه سالمت

 اولیــن همایش تجلیل و تکریــم خیرین حوزه
سالمت ســازمان تأمین اجتماعی در استان فارس
برگزار شــد .استان فارس اولین استان کشور است
که موفق شده است قسمتی از پروژههای ترمیمی
و توسعهای مراکز درمانی تأمین اجتماعی خود را
با کمک خیرین به سرانجام برســاند .اکبر امیری،
مدیــر درمان تأمیــن اجتماعی اســتان فارس در
همین باره گفت :صدها خیر و نیکوکار در اســتان
فارس تاکنون کمکهای خود را در اختیار سازمان
تأمین اجتماعی گذاشــتهاند و این کمکها از تهیه
لوازم مصرفی ساده درمانگاهها و مراکز درمانی تا
تجهیز بخشهای تخصصی بیمارستانی و ساخت
درمانگاهها را شــامل میشــود .بــه گفته امیری،
احداث بیمارستان جدید تأمین اجتماعی در شیراز
آخرین طرحی است که پیشبینی میشود احداث
آن با همکاری دولت و خیرین از مرداد ماه ســال
جاری آغاز شود و در آستانه آغاز عملیات اجرائی
این بیمارستان ،مراسمی برای تجلیل از نیکوکاران
این حــوزه در اســتان فارس با حضور ســیدتقی
نوربخش ،مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی
کشــور برگزار شــد .به گفتــه امیــری ،کمکها و
هدایای مردمــی یکی از منابع درآمدی ســازمان
تأمین اجتماعی است که در اصل  ۲۸قانون تأمین
اجتماعی به آن اشاره شــده ولی تاکنون مغفول
مانده اســت .اســتان فارس با بیش از دو میلیون
نفر عضو تحت پوشش ســازمان تأمین اجتماعی
یکــی از بزرگترین جوامع هــدف خدمات تأمین
اجتماعی در کشور است.

افق کوروش موفق به دریافت
جایزه ملی مسئولیت اجتماعی شد
 به پاسداشــت اهتمــام در ایفای مســئولیت
اجتماعــی ،دفــاع از هویت ملــی و مفاخر ایران،
حمایت از فرهنگ و هنــر ایران و همچنین کاالی
ایرانــی ،جایزه ملی مســئولیت اجتماعی )(CSR
بــه شــرکت فروشــگاههای زنجیــرهای همواره
تخفیف افق کــوروش تعلق گرفــت .به گزارش
روابطعمومی شــرکت فروشــگاههای زنجیرهای
افــق کوروش ،تندیــس و اعتبارنامــه جایزه ملی
مســئولیت اجتماعی به جهــت اهتمام در ایفای
نقش مسئولیت اجتماعی ،دفاع از میراث فرهنگی
ناملموس کشــور و حمایت از فرهنگ و هنر ایران
از سوی ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری به شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق
کوروش اهدا شد.

ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮي ،ﺷﺮق

 ســومین جلســه کمیتــه ســاماندهی کاغــذ
مطبوعــات بــا حضــور نماینــدگان مؤسســات
مطبوعاتی و برخی واردکنندگان کاغذ ،عصر دیروز
در ســاختمان معاونــت مطبوعاتی و به ریاســت
معــاون امــور مطبوعاتــی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســالمی برگزار شــد .به گزارش روابــط عمومي
معاونت مطبوعاتي و اطالعرساني ،سیدمحمدرضا
دربندی ،سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ با اشاره
به اینکه برخی مصوبات جلسات پیشین ،هماکنون
وارد مراحل اجرا شــده اســت ،افزود :در جلســه
امروز مقرر شد شــرکت »ارمغانگستر نوید« شش
هــزار تن کاغذ خود را که در مراحل نهایی ورود به
کشور قرار دارد ،بالفاصله پس از ورود ،با احتساب
سود معقول ،در اختیار رســانههای متقاضی قرار
دهد .همچنین پروفرماهــای مربوط به کاغذ مورد
نیاز روزنامه جامجم به میزان ســههزارو  ۵۰۰تن و
روزنامه خراسان به میزان  ۴۰۰تن نیز تأیید شد.

شرق :کارتهاي بازرگاني قرار بود شناسنامه هویتي
بازرگاني باشد ،اما در چند سال اخیر ،در اقتصاد ایران
ایــن کارتها به گونهاي عمــل کردهاند که همزمان
انــواع دیگــري از آنهــا بــا تعابیري دیگر نیز رشــد
کردند» :کارت بازرگانــي غیرمجاز«» ،کارت بازرگاني
اجارهاي« و »کارت بازرگانــي زیرزمیني« .کارتهاي
بازرگاني صادرشــده به نام کساني صادر ميشد که
نه بازرگان بودند و نه فعــال اقتصادي؛ تنها هویتي
بودند بــراي گرفتن مجوز صــادرات و واردات براي
بازرگاناني که ميخواســتند حجم معامالتي بیشــتر
از ظرفیــت کارت بازرگاني خود انجام دهند و به این
پشــتوانه از پرداخت مالیات آن فرار کنند .این ماجرا
بعــد از تعیین سیاســت ارزي و تعیین ارز تکنرخي
چهارهزارو  ۲۰۰تومانی قوت بیشــتري گرفت .حدود
 ۳۰میلیارد دالر ارز دولتي براي واردات دریافت شــد
کــه به گفته معاون ســتاد مرکزي مبــارزه با قاچاق
کاال و ارز ایــران ،به تشــکیل  ۲۳هــزار پرونده ارزي
انجامید .کارتملي هــزارو  ۸۰۰نفر به قیمت  ۳۰تا
 ۵۰هزارتومان اجاره رفت و حــدود دو میلیارد دالر
ارز دولتي برای آن دریافت شــد .حاال رئیس سازمان
گمرک هشدار داده اســت همه تخلفاتي که با ابزار
کارت بازرگانــي در واردات انجام شــده ،در شــرایط
فعلــي در صــادرات هم امکان ظهــور دارد .در پي
همیــن ماجراهــاي تخلفات ارزي به وســیله کارت
بازرگانــي ،هیئــت وزیران اصالح قانــون کارتهاي
بازرگانــي را مطــرح کردند ،اما نکتــه درخور توجه
این اســت که در این اصالحیه ،برخالف انتظار نه با
سختگیري ،بلکه با تسهیل دریافت کارت بازرگاني
روبهروییم .حذف سوءپیشــینه ،کد اقتصادي و حذف
شــرط نداشــتن چک برگشــتي ،جزء اصالحیههایي
است که در این قانون مطرح شده است.
صادرات با کارت بازرگاني اجارهاي
به گزارش »شــرق« ،بــا وجود آنکه دو ســال از
تدوین طرح اصالح کارتهاي بازرگاني ميگذرد ،این
طرح هنوز نتوانســته نظر موافق دولت را براي اجرا
جلب کند و در این مدت ،میان دستگاههاي مختلف
دستبهدســت شده اســت .اکنون با شــدتگرفتن
سوءاستفاده از کارتهاي بازرگاني در سالهاي اخیر،
دولت نیز به این نتیجه رسیده که دست به اصالحیه
کارتهاي بازرگاني بزند تا به این طریق ،شرایط براي
اصالح فرایند صدور و تمدید کارتهاي بازرگاني در
کشور فراهم شود.
بعد از اعالم تخلفات و سوءاستفاده از کارتهاي
بازرگانــي در واردات بــا ارز دولتي ،حــاال نوبت به
صادرات رسیده است .رئیس گمرک ایران گفته است:
در شــرایط فعلي ،احتمال سوءاستفاده از کارتهاي
بازرگاني اجارهاي در صادرات نیز وجود دارد .با اینکه
تاکنون از این کارتها در واردات استفاده ميشد ،اما

اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز وجود دارد.
براي بازي صادرات و وارداتي با کارتهاي بازرگاني
به گفته فرود عسکري ،در سال گذشته  ۴۷میلیارد
بازتر ميکند.
دالر صادرات با رشــد  ۶٫۵درصــد ۵۴ ،میلیارد دالر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي
واردات با رشــد  ۲۴٫۳درصد و حدود  ۱۰میلیون تُن
اســالمي در همین رابطه به خانه ملت گفته است:
ترانزیت با رشــد ۲۸درصدي داشتهایم و توانستهایم
کارتهــاي بازرگاني مدتي طوالني اســت که براي
یکي از دستگاههاي پیشــتاز باشیم .در سهماهه اول
دولت مشکل ایجاد کرده و با شرایط آساني که براي
ســال  ۲۷ ،۹۶هزار دســتگاه خودرو وارد شد که این
ارائه داشــت ،هر کسي ميتوانســت تقاضاي کارت
رقم امسال به هفت هزار دستگاه رسیده است.
بازرگاني کند.
به گفته حمید گرمابي عدهاي ســودجو به دنبال
 ۲وجه کارت بازرگاني؛ رانت ،فرار مالیاتي
آنچه رئیس ســازمان گمرک
این بودند که فرد مســني را در
یک روســتا پیدا کرده و به اسم
ایران دربــاره آن هشــدار داده
در اصالحیه اخیر به جاي حل
است ،اجاره کارت بازرگاني براي
آن کارت بازرگانــي بگیرند و از
مشکل به مشکالت اضافه شده
ایــن طریق میلیاردهــا دالر کاال
صادرات کاالست؛ موقعیتي که
است .در بندهایي از این اصالحیه
در قیاس بــا کاربرد آن در زمینه
وارد کــرده و مالیاتــي پرداخت
بند سوءپیشینه حذف شده که خالف
واردات موضوع تازهتري اســت
نکنند.
مقررات است .هویت افراد باید
وي بــا اشــاره بــه فرارهاي
که بعــد از اختــالف دوبرابري
مشخص باشد تا فعال اقتصادي
ارز دولتــي و آزاد شــکل گرفته
مالیاتــي برخــي دارنــدگان
رصد شود که در این رابطه وزیر
کارتهــاي بازرگاني ،ادامه داد:
اســت .صادرکننــده ميتوانــد
کد اقتصادي را حذف کرده است.
اداره مالیات زماني که به دنبال
حجــم کاالي صادراتي خود را
همچنین شرط نداشتن چکهاي
برگشتي نیز در بخشهاي جدید
نه بــه نام خود و تجمیعشــده
شخص واردکننده کاال ميرفت،
حذف شده است
بلکــه بــه نــام چند فــرد و به
به فــردي بيبضاعــت برخورد
شــکل پراکنده انجــام دهد ،در
ميکــرد کــه تــوان پرداخــت
ایــن حالت هم ميتوانــد به راحتي از الــزام اظهار
نداشت.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس ،با بیان
میــزان دقیق صــادرات خود به دولــت طفره برود
و هــم ارز خــود را نه به قیمــت ارز دولتي بلکه ارز
اینکه سختگیريها در بحث ارائه کارت بازرگاني الزم
آزاد عرضــه کند .فرایندي که کوچکنمایي صادرات
اســت ،یادآور شد :کارت بازرگاني باید تنها به کساني
نامیــده ميشــود .حاال هیئــت وزیــران تصمیم به
که در کار تجارت خارجي هســتند تعلق بگیرد ،البته
اصــالح قانون کارتهاي بازرگانــي گرفتهاند اما این
ســختگیريها و محدودیتها نباید به گونهاي شود
اصالحیههــا در مواردي در حال رقمخوردن اســت
که از سوي دیگر رانت ایجاد کند.
وي افزود :افرادي کــه در وزارت صنعت ،معدن
که به گفتــه نماینــدگان مجلس نهتنهــا مانع این
سوءاستفادهها نميشــود بلکه دست سودجویان را
و تجارت مســئول صدور کارت بازرگاني هستند باید

افراد صالحي باشند و براساس مقررات رفتار کرده و
خارج از چارچوب عمل نکنند.
گرمابــي با بیــان اینکــه مجموعه ایــن عوامل
از جملــه مقررات در عین ســختگیري نباید موجب
رانت شــود ،ادامــه داد :مســئوالن باید براســاس
چارچوب قانوني دربــاره کارت بازرگاني عمل کنند،
چراکه کارت بازرگاني ميتواند چارچوب درستي پیدا
کرده و مانع سوءاستفادهها شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي
اسالمي ،تصریح کرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
باید به موضوع اجراي اصالحیه کارتهاي بازرگاني
توجه کند و اگر مشــکلي ایجاد شــود ،مجلس براي
پیشگیري و رفع آن اقدامات الزم را انجام ميدهد.
براي حل مشکل ،مشکل ایجاد کردیم
محمدرضــا پورابراهیمــي ،رئیــس کمیســیون
اقتصــادي مجلس نیز نســبت به تغییــرات قانون
کارتهاي بازرگاني خوشبین نیست و معتقد است
در ایــن اصالحیه به جاي ســختگیري بیشــتر ما با
تسهیل مســیر دریافت کارت بازرگاني مواجهایم .او
گفته اســت :به نظر ميرسد اســتفاده از کارتهاي
بازرگانــي در ســالهاي گذشــته نیازمنــد بازنگري
اساسي بود ،از این جهت که وزارت صنعت و معدن
به عنوان متولي و مجــري قانون و همچنین اتاقها
به عنوان نماینــدگان پارلمانهاي بخش خصوصي
به عنوان رویکردي نهایي کار را قانوني کنند.
او افــزود :اخیرا نامهاي بــه امضاي وزیر صنعت
و معدن رســیده مبني بر اصالح قانــون کارتهاي
بازرگاني که براي جهانگیري ارســال شده است .این
کار تکرار همان سیاستهاي ارزي غلط دولت درباره
نرخ ثابت چهارهزارو  ۲۰۰تومان اســت که شــرایط
خاص را بــراي کشــور ایجاد کرد و عمال هرکســي
عالقهمند به واردات شــد و ایــن کار موجب واردات
۳۰میلیارددالري به کشور شد.
پورابراهیمــي افزود :در اصالحیــه اخیر به جاي
حل مشــکل به مشــکالت اضافه شــده اســت .در
بندهایي از این اصالحیه بند سوءپیشــینه حذف شده
که خالف مقررات اســت .هویت افراد باید مشخص
باشــد تا فعال اقتصادي رصد شود که در این رابطه
وزیــر کد اقتصــادي را حذف کرده اســت .همچنین
شرط نداشتن چکهاي برگشــتي نیز در بخشهاي
جدید حذف شــده اســت .در حوزه ثبت ســفارش،
تخلفات محــرز صورت گرفته اســت .اتفاق بعدي
این اســت که رشــتههاي بازرگاني در این کار حذف
شــده که به نظر ميرســد این وضعیت براي صدور
کارتهاي بازرگاني فاجعه است.
پورابراهیمي تأکید کرده است مجلس در اینباره
حتما ورود خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادي این
موضوع مطرح خواهد شد.

ﻋﻼﯾﯽ از آﺳﻤﺎن رﻓﺖ
شرق ۲۹ :بهمــن  ۹۶با یك حادثه پیوند خورد؛ سقوط هواپیماي تهران-
یاســوج که  ۶۵نفر را به کام مرگ کشــاند .حادثهاي کــه یکي از دالیل
اصلي استیضاح علي ربیعي ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعي بود .حاال
با گذشــت حدود پنج مــاه از حادثه ،هنوز هم خانوادههــاي قربانیان با
تحصنهــاي پيدرپي پیگیر خواستههایشــان براي رســیدگي به علت
حادثه هستند.
همزمــان با برگزاري تجمع دیــروز خانوادههــاي قربانیان در مقابل
وزارت کار که منتج به دیدار آنها با علي سرزعیم ،معاون امور اقتصادي
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي شــد ،سردار حسین عالیي ،مدیرعامل
آسمان از سمت خود استعفا کرد که با توجه به تعیین جانشین براي او،
به نظر ميرسد با این استعفا موافقت شده است .علي سرزعیم ،معاون
ربیعــي هم درباره دیدار خانوادههاي قربانیان با او ميگوید» :خواســته
خانوادهها این بود که مدیریت شرکت هواپیمایي آسمان باید تغییر کند و
ما اعالم کردیم که این تغییر قطعي اســت و جایگزین هم مشخص شده
است ،اما در جریان نبودیم که همزمان در سازمان بازنشستگي کشوري،
مراسم تودیع و معارفه هم انجام شده بود«.
براســاس آنچــه صندوق بازنشســتگي کشــوري منتشــر کــرده ،با
پایانیافتن مأموریت »حســین عالیی« در هواپیمایی آســمان در حکمی
از ســوی جمشــید تقیزاده ،مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری
»محمد گرجی« بهعنوان مدیرعامل جدید هواپیمایی آســمان منصوب
شــد .محمد گرجی ،نزدیک به سه دهه سابقه فعالیت بهعنوان معاون
برنامهریزی و توســعه ناوگان ،معاون فنی و مهندســی ،مدیرکل کنترل
کیفیت و تضمین مرغوبیت ،مدیرکل تعمیر و نگهداری و ...در این شرکت
هواپیمایی فعالیت ميکرده است.
»شــرق« در گفتوگویي با حســین عالیي ،علت این استعفا را از او
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به اطالع میرساند اینجانب نسرین کیهان اصالتاً و وکالتاً از طرف وراث مرحوم
مسعود کیهان ،مالکین چهار سهم مشاع از نه سهم مشاع ،شش دانگ مزرعه
بستان معروف به مطلب زمین به پالک ثبتی  ۱۳۲اصلی واقع در رودهن.
موضوع سند مالکیت شماره  ۲۵۴۱۶صادره در تاریخ ۱۳۴۴/۷/۲۵متقاضی تعیین
بســتر و حریم نهر در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر میباشــم و حسب
اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر و حریم منوط
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل پرونده میباشد.
لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا میشود با در دست داشتن مدارک مالکیت
خود ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشــار آگهی به امور آب دماوند به نشــانی
گیالوند ،بلوار آیت اله خامنهایی مراجعه نمایند.
بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقــرر فوق ،نافی
اقدامات شــرکت آب منطقــه ای تهران ،امور آب دماوند نبوده و بســتر حریم
اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه میباشد.
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جویا شــد .عالیي در این گفتوگو تأکید کرده که توانسته »آسمان« را به
اوج برســاند و دیگر مســئولیتي ندارد و حاال خودخواسته از این سمت
کنارهگیري کرده اســت .عالیي در این گفتوگو ميگوید» :از قبل استعفا
داده بودم و قرار بود وقتي آســمان به نقطه اوج خود رسید ،کنارهگیري
کنم و مسئولیت را به فرد دیگري بسپرم«.
او در ادامه از موفقیتهاي آســمان ميگوید» :آســمان توانست در
ســال  ،۹۶به رتبه اول در حمل مســافري در داخل کشــور بدل شده و
بیشــترین پروازها را انجام دهــد و از صورتهاي مالــي زیانده به یك
شــرکت سودده رســید و بدهيهاي انباشــته مربوط به  ۱۵سال گذشته
عمدتا تسویه شد.
بسیاري از تعمیرات که در گذشته در خارج از کشور انجام ميشد نیز
در این سالها ،در داخل کشور انجام شد«.
از او درباره تحصن دیروز ميپرســم و خواسته آنها مبني بر برکناري
وي را مطــرح ميکنم ،او در واکنش به این مطالبه ،ميگوید» :آنها تصور
نادرســتي دارند و فکر ميکنند مقصر سانحهاي که رخ داده ،هواپیمایي
آسمان بوده ،درحاليکه در بررســيها هیچ مشکلي متوجه این شرکت
هواپیمایــي نبوده اســت بلکــه برمبناي گــزارش کمیته ســانحه ،هوا
بهصورت آني در منطقه ،نامســاعد شــده و خلبان پرواز نتوانسته از آن
شرایط آبوهوایي عبور کند.
قبل از آن هم هوا خوب بوده و مشــکلي براي پرواز وجود نداشــته
اســت .بنابراین هواپیمایي آسمان مقصر نبود و سانحه همانطور که در
بســیاري از کشــورهاي دیگر رخ ميدهد ،رخ داده است .هرچند جلوي
ســوانح هوایي را در تمام دنیا ســعي دارند که بگیرنــد ،اما به هر حال
سانحه رخ ميدهد«.
از عالیي درباره نتیجه پرونده شکایت از آسمان ميپرسم .او در پاسخ

به روند رسیدگي به پرونده اشاره کرده و ميگوید» :مشکلي وجود ندارد
و بیمه ایران که سرنشــینان هواپیما را بیمه کرده بود ،همه فرایند انجام
کار بــراي پرداخت بیمه بــه خانواده قربانیان را فراهم کرده و شــرکت
آسمان نیز ،تمام پول بیمه را بهطور تمام و کمال ،پرداخت کرده است«.
البتــه خانوادههاي قربانیان در گفتوگو با »شــرق« اعــالم کردند که از
پذیرش دیه خودداري کرده و آن را موکول به بعد از رســیدگي به پرونده
کردهاند ،زیرا معتقدند که شــرکت هواپیمایي آسمان در پي آن است که
با پرداخت دیه ،موضوع را فیصله دهد.
پرسشــم در مــورد پرونده را مجــددا مطرح ميکنم و او در پاســخ
ميگوید» :روال کشــور بر این است که براي هر حادثهاي پرونده قضائي
تشــکیل ميشود .این پرونده در حال بررسي در قوه قضائیه است و روال
طبیعي خود را طي ميکند«.
با رفتن عالیي از این سمت این سؤال مطرح ميشود که پست بعدي
او کجا خواهد بود .این ســؤال را عالیــي اینگونه جواب ميدهد» :فعال
استاد دانشگاه هستم و به کار تدریس ادامه ميدهم«.
ســردار عالیي در سابقه خود ،رســیدگي به ساخت هواپیما در داخل
کشــور را در کارنامه دارد .ميپرســم آیا حاال که از این پست کنارهگیري
کرده ،دوباره ایــن هدف را پیگیري خواهد کــرد؟ او ميگوید» :معتقدم
در ایران قادر هســتیم که هواپیما بسازیم و باید تمام ظرفیتهاي کشور
براي ســاخت یك هواپیما بهصورت اقتصادي بســیج شوند .اکنون قادر
هســتیم بسیاري از قطعات هواپیما را بسازیم ،اما باید همه با هم کمك
کنیم که حداقل یك نوع هواپیماي کوتاهبرد که نیازهاي داخلي را تأمین
کرده ،بســازیم و جزء هواپیماســازهاي دنیا باشــیم و این کار امکانپذیر
اســت .بنابرایــن این موضوع را پیگیــري کرده و در حــال رایزني در این
زمینه هستم«.

ﺗﺮاﻣﭗ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺗﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪ
شرق :توتال ایران را باالخره ترك کرد .مدیرعامل شرکت توتال در
موضعي رسمي در گفتوگو با شبکه تلویزیونی بیافام فرانسه
گفت :این شــرکت بــه دلیل عدم امکان معافیــت از تحریمهای
جدید دولت آمریکا ،از طرح پارس جنوبی ایران خارج ميشــود.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما ،پاتریک پویان با تأکید بر اینکه
راه دیگــری جز خروج از این پروژه نداشــته اســت ،گفت :شــما
نمیتوانید بدون دسترســی به سیستم مالی آمریکا در  ۱۳۰کشور
جهان فعالیت داشته باشید .بنابراین درحقیقت ما قوانین آمریکا
را اجــرا میکنیم و مجبوریم ایران را تــرک کنیم .البته این خروج
براي شــرکت بزرگي مانند توتال ،کم هزینه نتراشیده است .پویان
در ایــن زمینه گفته :توتال به دلیل خروج از طرح توســعه فاز ۱۱
میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس  ۴۰میلیون دالر متضرر

شــده اســت .پویان که البته سعي داشــت این هزینه را کمرنگ
جلوه دهد با ابراز امیدواری درباره اینکه یک روز بتوانیم به ایران
برگردیــم ،گفت :برای شــرکتی در مقیاس توتال که ســاالنه ۱۵
میلیارد دالر ســرمایهگذاری انجام میدهد ،زیان ۴۰میلیوندالری
چندان قابلتوجه نیســت .پیشتر بیــژن نامدارزنگنه ،وزیر نفت
ایران ،از ســناریوهاي پیــشروي ایران در صــورت خروج توتال
از پــارس جنوبي خبــر داده بود .محمد مشــکینفام ،مدیرعامل
شــرکت نفت و گاز پارس هم راهکارهاي جایگزین را اعالم کرده
بــود .او گفت :اگر توتال در فرایند توســعه فــاز  ۱۱پارس جنوبي
نباشــد ،گزینههای  Aو  Bرا برای ادامه فعالیت در این فاز در نظر
گرفتهایم .مشــکینفام در توضیح این مکانیســم افزود :چنانچه
توتال از توســعه این فاز کنار بکشــد ،گزینــه اول ادامه همکاری

بــا شــرکت چینی سیانپیســیآی شــریک دیگر کنسرســیوم
توســعهدهنده است و چنانچه شــرکت چینی هم نیاید با توجه
به اینکه شــرکت پتروپــارس فازهای  ۱۲و  ۱۹را توســعه داده و
همچنیــن تجربه حضــور در پارس جنوبــی را دارد ،کار را ادامه
میدهد .توســعه فــاز  ۱۱پارس جنوبی در دو بخش دیده شــده
که در بخش نخست که شــامل تولید گاز طبیعی ،حفاری چاه و
ساخت ســکوی انتقال گاز به خشکی میشود ،شرکت پتروپارس
مشــکلی نخواهد داشت؛ منتها در بخش دوم توسعه که مربوط
به ساخت ســکوهای فشارافزا میشود ،با توجه به اینکه فناوری
ســاخت این سکوها در ایران موجود نیســت ،امکان دارد در این
ارتباط با مشــکالتی مواجه شویم و نتوانیم از خدمات بینالمللی
استفاده کنیم که شاید در این مورد تجدیدنظر کنیم.

بــر پایه این نظام ،افرادی که توان کارکردن ندارند ،در
الیه مســاعدت اجتماعي قرار ميگیرند و افرادی که
قدرت کار دارند ،در الیه بیمههاي پایه واقع ميشوند.
صندوق بیمه کشاورزان ،عشایر و روستاییان مهمترین
دســتاورد قانون نظام جامع رفــاه و تأمین اجتماعي
است و عهدهدار تحقق برخورداري جامعه روستایي
کشــور از بیمههاي اجتماعي است .جامعه روستایي
مظلومتریــن ،پرکارترین ،کمتوقعتریــن و مقاومترین
بخــش اجتماعي کشــور را تشــکیل ميدهد و رکن
اســتوار مقاومت در برابر تحریمها اســت .ســازمان
بهزیســتي ،کمیته امداد حضرت امــام)ره( و هزاران
مؤسســه خیریه و نهاد فقرزدایي ،از جمعیت هدف
مشمول مســاعدت اجتماعي حمایت میکنند .نظام
یارانههــا نیز خدمات خــود را عمدتا روي این قشــر
متمرکز کرده اســت .تقویت بیشــتر الیه مســاعدت
اجتماعي در شرایط فعلي تحریمها آسیبپذیري فقرا
و مستمندان از شرایط تحمیلي ترامپ و نتانیاهو را به
حداقل ميرســاند .نیروي کار از طریق الیه بیمههاي
پایه توانمندسازي میشــود .کارکنان دولت ،اعضاي
نیروهاي مســلح ،کارگــران و روســتاییان در این الیه
قرار ميگیرند .دراینمیان ،بیمه عشایر و روستاییان در
گسترش بیمههاي پایه و تأمین خدمات بازنشستگي،
ازکارافتادگــي و فوت براي خدمتگــزاران عرصه کار
و تولیــد و اقتصــاد مقاومتي در روســتاها و مناطق
عشایري نقشی کلیدي دارد .دولت جمهوري اسالمي
همــه تالش خود را براي حفاظت نیروي کار در برابر
تنشهاي اقتصادي تحریم ،از مســیر عمقبخشیدن
و ارتقای کمي و کیفــي بیمههاي پایه به کار خواهد
گرفت! سیاســتهاي اشــتغال روســتایي ،اشتغال
فارغالتحصیالن ،کارورزي و حمایت از کارآفرینان نیز
در راستاي بسط و گســترش حوزه اشتغال و تعمیق
بیمه پایــه در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعي
سازماندهي شده است .البته الیه بیمههاي تکمیلي
نیز براي کساني که تمکن بیشــتري دارند یا خواهان
ســطح باالتري از پساندازند ،ســازماندهي خواهد
شــد.کاهش هزینهها :سیاســت کاهــش هزینهها و
احتراز از گرانکردن زندگــي مردم ،رکن مهم دیگري
در مقابله با تحریمها اســت.مردم ما هنوز خاطرات
شیریني از اهتمام دولت وقت به ارزاني در سالهاي
اول انقالب دارند .در آن سالها قیمت دولتي مترادف
با ارزاني و مطمئنبــودن کاالها بود .دولت باید برای
احیاي این اعتماد همت کند .همچنین الگوي مصرف
کاالهــاي ملي بایــد از کاالهاي تجملــي و لوکس و
گرانقیمت به کاالهاي ضروري و ارزانقیمت متحول
شود .دستگاههاي تبلیغاتي ،گمرکات ،ساختار تولید و
نظام آموزشي و بهداشتي و درماني ،نظام حملونقل،
مســکن و همه ریزســاختارهاي اقتصادي باید اکیدا
از الگوســازيهاي تجملي احتراز کنند و منابع مالي
محدود کشــور براي تأمین ضروریات بســیج شوند.
کارگــزاران ارجمند توجه داشــته باشــند که مجري
تحریمهاي گذشــته آمریکا در کتــاب خود صریحا بر
هوشــمندي در هدفگذاري تجملي بــراي کاالهاي
وارداتــي ایران تأکیــد ميکند و ایــن هدفگذاري را
براي هرزدادن منابع مالي و نیز دامنزدن به اختالف
طبقاتي در ایران ذکر ميکند!احتراز از اسراف :حرمت
اســراف یقینا یکي از ارکان اقتصاد اســالمي اســت!
آموزههاي دیني ،اســرافکنندگان را برادران شیطان
دانسته است .در سخنراني ریاست محترم جمهوري
بهطور ویــژه بــر صرفهجویي در هزینههــا ،کاهش
مصــرف آب و برق و گاز تأکید شــد .امــروز مبارزه با
اســراف و ریختوپاش و کاهش هزینهها وظیفهاي
انقالبي و رسالتي میهني است.آنچه مهم است اینکه
باید شرایط تحریمهاي کنونی را مشابه شرایط جنگي
تلقي کنیم و هر آنچه را براي مقابله با تهاجم نظامي
دشــمن الزم است ،در این شــرایط به کار گیریم .باید
اعتمادبهنفس و آرامش داشــته باشــیم ،در منابع و
سیاســتها اولویتبندي قرار دهیم ،رو بهسوي فقرا
و مستضعفان داشــته باشــیم ،از گرانکردن زندگي
بپرهیزیم و از اسراف دوري کنیم!
در چنین شــرایطي و با بهکارگیري چنین رویکردی
آرماني و علمي ،دشمن حقیرتر و زبونتر از آن خواهد
بود که هماوردي علیه ملت بزرگ ایران باشد.

کجا اشتباه میکنیم؟
اگر مسئوالن امر با انجام مطالعاتی به این قطعیت
رســیدهاند )که اثبات علمی آن اما و اگر جدی دارد(
مشــخص نیســت لزوم مطرح و رســانهایکردن این
مسئله در شرایط فعلی نابسامان سیاسی -اجتماعی
آبی کشــور و مشــکالت و چالشهای آبــی غرب و
خوزستان چیســت؟ اگر مســئوالن به نتیجه قطعی
رســیدهاند و از این مســئله مطمئن هستند ،باید برای
مقابله با آن اقــدام کنند؛ جارزدن و رســانهایکردن
و فضاســازی نادرســت این مسئله با شــرایط فعلی
نابســامان اجتماعی آب در کشور چه توجیهی دارد؟
آیا بیان این مســئله به این شــکل و در شرایط فعلی
آبی کشور ،با اصول اولیه پدافند غیرعامل همخوانی
دارد؟ بدون شــک ،هم اظهارنظر بیموقع و هم عدم
اظهارنظــر بهموقع درباره مســائل و چالشهای آبی
کشور ،میتواند به چالشهای جدی پیشِروی مسائل
آب و محیط زیســت کشــور دامن بزند .بــا توجه به
پیشروی
چالشهای جدی سیاســی-اجتماعی آبی ِ
کشــور توصیه اکید میشــود مســئوالن و نهادهای
سیاســتگذاری متولی در این زمینه ،نگاهی جدی به
مسئله و کارکردهای رسانه در حوزه آب داشته باشند
و برنامهریزی و دقــت دوچندانی روی کارکرد ابزارها،
فرصتها و چالشهای دیپلماســی رسانهای آب در
کشور داشته باشند.

