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وحید   حاجی پورهادی   غالمحسینی

ظريف به دنبال باد مي دود 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان به پاكستان رفته است.
يكي از مهم ترين برنامه هاي كاري وي رايزني براي اجرايي شدن خط 
لوله صلح بود كه وزير نفت وي را همراهي نكرد. در هر صورت استفاده 
از قدرت ديپلماسي براي افزايش منافع اقتصادي كشور ضروري است، 
اما نمي توان به موفقيت آميز بودن اين سفر اميد داشت، زيرا وزارت نفت 

ذاتاً هيچ عالقه اي به صادرات گاز به پاكستان ندارد. 
در هر صورت بايد توجه داش��ت ك��ه جريان هاي نزديك ب��ه وزارت نفت، 
ماهيت اين قرارداد را به سود كش��ور نمي دانند، آنها دقيقاً موضع وزير نفت 
را دنبال مي كنند. زنگنه معتقد است، ايران به اندازه كافي در اين خط لوله 
س��رمايه گذاري كرده و به بيان س��اده تر پول خود را بر باد داده است و اين 
موضوع با واقعيات روشن و ش��فاف در تضاد مي باش��د. ماجرا خيلي ساده 
اس��ت. در دولت دهم طي مصوبه اي قرار بود سيستان و بلوچستان از نعمت 
گاز طبيعي برخوردار ش��ود، به همين دليل خط لوله سراسري به نام خط 
لوله هفتم سراسري ساخته شده و از عسلويه به ايرانشهر مي رود كه مي تواند 
روزانه 56ميليون مترمكعب گاز طبيعي را منتقل كند. طبق  برنامه ريزي هاي 
انجام شده انتهاي خط لوله در ايرانشهر به چهار انشعاب تقسيم شده، از شمال 
به شهرهاي زابل و زاهدان و از جنوب به چابهار و نقطه صفر مرزي مي رسد. 

در همان زمان يك قرارداد 500ميليون يورويي ميان ايران و پاكستان 
امضا مي ش��ود كه براساس آن، ايران براي س��اخت خط لوله در طرف 
پاكستان به اين كش��ور كمك كرده و بازپرداخت اين وام را روي بهاي 
گاز حساب مي كند. همچنين قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا هم كار 
ساخت خط لوله از ايرانشهر به سمت نقطه صفر مرزي را آغاز كرده بود 
زيرا طبق اين قرارداد، سال 94 ايران بايد گاز را صادر مي كرد. زنگنه در 
روزهاي نخست وزارت خود تصميم مي گيرد اين وام را منتفي كند و در 
مرحله بعد با خلع يد قرارگاه، ساخت خط لوله از ايرانشهر به نقطه صفر 
مرزي را به شركت كيسون واگذار مي كند و مدتي بعد پيمانكار ديگري 

جايگزين آن مي شود. 
تنها بخش ش��مالي اين خط لوله در دولت يازدهم تكميل مي ش��ود و 
انش��عابي كه براي صادرات در نظر گرفته ش��ده بود، مسكوت  می ماند. 
در چنين ش��رايطي و با اين تصميمات، عماًل اي��ران هيچ گونه اقدامي 
را براي صادرات گاز انجام نداده اس��ت. زيرا زماني مي توانس��ت مدعي 
عمل به تعهدات خود باش��د كه ب��راي اجراي اين ق��رارداد، خودش به 
تمامي تعهداتش پايبند بوده باش��د. برخالف نظر وزير نفت، ايران هيچ 
س��رمايه گذاري روي اين خط لوله انجام نداده اس��ت و از نظر حقوقي، 
زماني مي توان اين را پذيرفت كه خط لوله صادراتي در نقطه صفر مرزي 
به پايان رسيده باشد. ارقام ميليارد دالري كه براي سرمايه گذاري ايران 
در خط لوله ذكر مي شود و سعي دارد بگويد، طرف پاكستاني به تعهدات 
خود عمل نكرده و وزارت نفت تصميم درس��تي براي عدم تكميل خط 
لوله را اخذ كرده، نشاني از عدم اطالع افرادي است كه تريبون اين ادعاها 
ش��ده اند. وزارت نفت در هيچ دوره اي، نه پولي در اختيار اسالم آباد قرار 
داده و نه براي صادرات گاز به پاكستان سرمايه گذاري كرده است. همه 
پولي كه وزير نفت معتقد است توسط ايران سرمايه گذاري شده، مبلغي 
اس��ت كه براي گازدارش��دن اهالي سيستان و بلوچس��تان صرف شده، 
بنابراين بهتر است براي سرپوش گذاشتن بر تصميمات اشتباه و عجيب، 
حقايق را كتمان نكنيم. وزير نفت با عدم تكميل خط لوله به سمت مرز، 
به طور غيررسمي اعالم كرد ايران عالقه اي به صادرات گاز به پاكستان 
ندارد تا اين كشور هم مسير فعلی را دنبال كند. از طرفي هم دست ايران 
براي شكايت حقوقي از پاكستان براي اجرايي كردن »قرارداد« را خالي 
گذاشت. البته شايد بعدها ارتباط پاكستان و كرسنت را نوشتيم ولي بنا به 
محدوديت هايي، امروز نمي توان آن را فاش كرد كه برخالف منافع ملي 

است. كاش وزير نفت هيچ گاه در حوزه صادرات گاز وارد نمي شد.

مشاور خودرويي وزير صنعت:  

دولت يارانه ای به خودروسازان نمی دهد که قیمت تعیین کند!

میزان سنجش عملكرد وزرا چیست؟ 
در حالي امروز و فردا سه تن از وزراي حسن روحاني براي استيضاح در 
خانه ملت حاضر مي شوند كه چهره هاي سياسي و اقتصادي از جناح هاي 
مختلف هر يك تحليلي را براي استيضاح وزرا ارائه داده اند و برخي مدعي 
شده اند، اين استيضاح ها آن هم در روزهاي پاياني سال96 پشت پرده هايي 
مبني ب�ر امتياز گيري نماين�دگان دارد. از اين رو اين پرس�ش در افكار 
عمومي شكل گرفته اس�ت كه مقصود نمايندگان از استيضاح چيست 
و دغدغه هاي ملي و مردم در اس�تيضاح دخيل اس�ت يا مباحث ديگر.  
به گزارش »جوان«، بي ش��ك در ش��رايط كنوني اقتصادی كشور هر فرد 
دلسوزي به دنبال اين مهم است كه مشكالت حل و فصل شود و فشارهاي 
ناشي از فقر، بيكاري، ركود اقتصادي، تورم، دستمزدپايين و فساد از بين برود 
و با ابقا يا روي كارآمدن افراد اليق و شايسته در پست هاي مديريتي تغييراتي 
در جهت مثبت اتفاق بيفتد. طي روز هاي اخير برخي از چهره هاي سياسي و 
اقتصادي به فراخور اطالعات، فهم و درك خود در رابطه با استيضاح وزرای 
كار، راه و شهرسازی و كش��اورزی در روز هاي پاياني سال اظهارنظري را در 
رسانه ها و فضاي مجازي انعكاس داده اند، عده اي استيضاح را حق نمايندگان 
دانسته اند و عده اي ديگر نمايندگان را مورد س��رزنش قرار داده اند كه چرا 
ش��ش ماه بعد از رأي اعتمادي كه به اين وزرا داده ايد و در روزهاي پاياني 
سال تصميم به اس��تيضاح گرفته ايد. در اين ميان، عده اي هم براين باورند 
كه استيضاح صاحب پشت پرده ها و امتياز گيري هايي است كه نه وزرا و نه 
نمايندگان در رابطه با پشت پرده ها سخني به زبان نمي آورند. در اين ميان 
هر چند به دليل غيرشفاف بودن اقتصاد ايران و به ويژه بخش دولت ميزان 
كمي و كيفي براي سنجش عملكرد وزرا و مديران حداقل در فضاي عمومي 
در اختيار نيست، اما شايد خرده گرفتن به نمايندگان به خاطر استيضاح با 
توجه به شرايط اقتصادي كنوني كمي بي انصافي باشد. نمايندگان مجلس 
چون با حوزه هاي انتخابيه خود در ارتباط هس��تند و از نزديك با مسائل و 
مشكالت مردم حوزه انتخابيه در رابطه با بيكاري، فقر، حقوق و دستمزدهاي 
معوق برخي از بنگاه هاي اقتصادي، مشكالت بازنشستگان، اقشار و اصناف 
آش��نا هس��تند و در عين حال دسترسي ش��ان به اطالعاتي كه در اختيار 
نمايندگان مجلس قرار مي گيرند، شايد يك دماسنج براي بررسي عملكرد 
وزرا به ش��مار آيند كه تجميع نظرات نمايندگان در يك داشبورد بتواند تا 
حدودي انعكاس دهنده عملكرد يك مدير يا وزير باش��د. هر چند عده اي 
طي روزهاي اخير در رابطه با مقصود برخي از نمايندگان مجلس در رابطه 
با استيضاح اقدام به نيت خواني و قضاوت كرده اند، اما در عين حال انعكاس 
عمومي جلسه استيضاح، سخنان و ادله نمايندگان موافق و مخالف وزرا و 
همچنين توضيحات وزرا مي تواند تا حدودي فضاي عادالنه اي را براي بروز 
رفتارهايي مبتني بر عقالنيت، انصاف و مصالح عمومي فراهم آورد. عده اي 
مي گويند پشت پرده اس��تيضاح از مقوله انتصاب نزديكان نمايندگان در 
تركيب شركت هاي دولتي عبور كرده و به دنبال بهره مندي از واگذاري هاي 
شركت هايي چون پتروشيمي رسيده است. از طرف ديگر عده اي مي گويند 
چرا رئيس سازمان برنامه و بودجه نمايندگان استيضاح كننده را با نام حزب 

اعتدال و توسعه در سازمان برنامه و بودجه به شام دعوت كرده است. 
ساختار اقتصاد ايران دولتي و نفتي است و سهم دولت از اقتصاد به نسبتي است 
كه اداره اين بلوك بزرگ بسيار س��خت و پيچيده است، زيرا از ديرباز بودجه 
عمومي، شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت به نوعي از بخش نفت ارتزاق 
كرده اند و حسابداري، قواعد و مقررات اين بخش از قواعد محاسبات عمومي 
پيروي كرده و از اين رو سنجش عملكرد وزرا و مديران فعال در اين بخش بسيار 
سخت و پيچيده است. تصور كنيد در يك شركت خصوصي حدود اختيارات، 
اموال و دارايي و مالكيت مش��خص اس��ت و با يك حس��ابداري، حسابرسي 
نه چندان سخت و پيچيده مي توان عملكرد مديران را با شاخص هاي مختلف 
در س��ال مالي و دوره مديريتي اعم از وضعيت توليد، خدمات، سودسازي و 
وضعيت مالي مورد س��نجش قرار داد و عيار كارايي مديريت را اس��تخراج و 
كشف كرد. اما در بخش دولتي و عمومي واقعاً سنجش عملكرد افراد بسيار 
سخت و پيچيده است، زيرا مبنا و مقررات محاسبات اين بخش چندان شفاف 
و قابل اندازه گيري از منظر كمي و كيفي نيست. در چنين فضايي   اي كاش در 
اثر شفافيت در بخش دولت وضعيت به گونه اي بود كه در ابتدا افراد شايسته 
و متعهد با صالحيت هاي علمي، تخصصي و تجربي سكان كرسي هاي مهم را 
به دست مي گرفتند و شاخص هاي مختلف كمي و كيفي براي سنجش عملكرد 
آنها وجود داشت تا خداي نكرده در حق وزرايي كه به واقع زحمت كشيده اند 
و خدمت صادقانه كرده اند، اجحاف نشود و براي رشد و انتصاب افراد نااليق به 
پست هاي مديريتي فراهم نيايد. در عين حال نمايندگان مجلس نيز رفتارشان 
در رابطه با عملكرد كيفي و كمي وزرا مورد انعكاس عمومي قرار مي گرفت تا 
شائبه اي در اين ميان براي افكار عمومي در رابطه با ابقاء يا بركناری وزيری بر 

اساس منافع شخصی و حزبی و گروهی باقي نماند.

مشاور خودرويي وزير صنعت از رايزني وزارت 
صنعت با سازمان استاندارد براي مهلت دهي به 
خودروسازان در اجراي استانداردهاي 85گانه 
خبر داد و گفت: در حال حاضر دولت هيچ يارانه اي 
به صنعت خودرو پرداخت نمي كند و حمايتي از 
اين صنعت نمي ش�ود، در نتيجه ورود ش�وراي 
رقابت به قيمت گ�ذاري خودرو لزوم�ي ندارد. 
قطعه سازان در تالش هستند تا عدم افزايش قيمت 
خودرو را با آينده شغلي ش��ان گره بزنند و معتقدند 
هيچ شكافي بين خودروساز و قطعه ساز وجود ندارد. 
آنها سيس��تم بانكي و تعيين قيمت خودرو از سوي 
ش��وراي رقابت را باعث عدم پيش��رفت دو صنعت 
كليدي كشور مي دانند و بر خروج شوراي رقابت از 
قيمت گذاري خودرو تأكيد دارند. روزگذشته اعضاي 
انجمن خودروسازان به همراه مشاور خودرويي وزير 
صنعت و مديرعامل س��اپكو در جم��ع خبرنگاران 
از مش��كالت صنعت خ��ودرو، قطعه و چش��م انداز 

آن س��خن گفتند. مش��اور خودرويي وزير صنعت 
درخصوص مهلت استاندارد به خودروسازان براي 
اجراي اس��تانداردهاي ۸5گانه گفت: مذاكره بين 
مدي��ران وزارت صنعت و س��ازمان اس��تاندارد در 
حال انجام اس��ت و در اين مورد باي��د برنامه ريزي 
جديدي صورت بگيرد. درخواس��ت ما مهلت دهي 
به خودروسازان است تا پس از گذشت يك فرصت 
زمان��ي، اس��تانداردهاي جديد ب��راي خودروهاي 
توليدي اعمال شود. اصغر خسروشاهي با بيان اينكه 
بايد براي توقف توليد خودروهاي قديمي برنامه ريزي 
شود، گفت: نمي توانيم توليد خودرويي كه با قيمت 
پايين به مشتريان عرضه مي شود را متوقف كنيم و 
مردم را از داشتن خودرو محروم كنيم. وي همچنين 
به پيگي��ري موضوع تغيير تعرف��ه گمركي واردات 
قطع��ات خودرو به كش��ور خب��ر داد و گفت: طبق 
پيشنهادي كه در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه 
گمركي واردات قطعات براي خودروهايي كه ميزان 

داخلي سازي آنها كمتر از 20درصد است، از رقم 40 
به 55درصد افزاي��ش خواهد يافت. همچنين براي 
خودروهايي با ميزان داخلي سازي 20تا 30درصد 
تعرفه گمرك��ي از 32درصد ب��ه 40درصد افزايش 
مي يابد. به گفته وي: تعرفه گمركي واردات قطعات 
براي خودروهاي با داخلي سازي 30تا 40درصد نيز 
همان 26درصد س��ابق و براي داخلي سازي 40تا 
50درصدي همان 20درصد سابق پيشنهاد شده و 
تعرفه گمركي براي خودروهاي با داخلي سازي باالي 
50درصد نيز معادل 15درصد پيشنهاد شده است. 
مشاور خودرويي وزير صنعت همچنين با تأكيد بر 
لزوم خروج شوراي رقابت از موضوع قيمت گذاري 
خودروها گفت:  در حال حاضر دولت هيچ يارانه اي 
به صنعت خودرو پرداخت نمي كند و حمايتي از اين 
صنعت نمي ش��ود. در نتيجه ورود شوراي رقابت به 
قيمت گذاري خودرو لزومي ندارد. وي در واكنش به 
اين موضوع كه ورود شوراي رقابت به قيمت گذاري 

خودرو به دليل انحصار در بازار است، گفت: در حال 
حاضر انحصاري در بازار نداريم و شركت ها با يكديگر 

رقابت دارند. 
    استانداردهاي 85گانه از دي 98 اعمال شود

مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه س��ازان نيز در اين 
نشس��ت خبري با اش��اره به افزايش 35درصدي 
قيمت مواد اوليه توليد قطعات خودرو گفت: براي 
افزايش قيمت قطعات و خودرو رايزني هايي با وزير 
صنعت انجام شده و ايش��ان قول داده است كه بعد 
از تعطيالت نوروز از ارديبش��ت م��اه اين كار انجام 
ش��ود. در عين حال دنبال اين هس��تيم كه مجوز 
آزادس��ازي قيمت گذاري خودرو را دريافت كنيم 
و قيمت خودرو توس��ط خودروسازان تعيين شود. 
وي با طرح اين س��ؤال كه هزينه استانداردسازي 
را چه كسي بايد پرداخت كند، گفت: اختالف نظر 
ما در مورد اجراي اس��تانداردهاي ۸5گانه مربوط 
به كمتر از 10 قلم اس��تاندارد كه سنسور تصادف 
نكردن با عابر پياده، سيگنال تغيير الين و دي اليت 
خودرو از آن جمله است. ما پيشنهاد كرديم اجراي 
اين استانداردها از دي 9۸ عملي شود و قباًل نيز در 
جلسه مربوط به اين موضوع، خودروسازان پيشنهاد 

مهلت سه ساله را مطرح كرده بودند. 
فرهاد به نيا، سخنگوي انجمن قطعه سازان نيز در 
اين نشس��ت خبري محدودبودن سقف اعتبارات 
پرداختي به قطعه س��ازان را از جمله مشكالت اين 
صنعت عنوان كرد و گفت: اين موضوع را از طريق 
انجمن پيگيري مي كنيم، ولي تاكنون نتوانسته ايم 
از شوراي پول و اعتبار به نتيجه اي برسيم. وي تأكيد 
كرد: اگر وزارت صنعت و شوراي رقابت نمي توانند 
راهكاري براي مديريت قيمت مواد اوليه داش��ته 
باشند، اجازه دهند كه قيمت خودرو نيز آزاد شود. 

   تجهي�زات 20 س�ال پيش قطعه س�ازان 
جوابگوي نياز صنعت خودرو نيست

همچنين حس��ين نج��اري، مديرعامل س��اپكو 
نيز در اين نشس��ت با انتق��اد از تكنولوژي قديمي 
ش��ركت هاي قطعه س��از ايراني گفت: ب��ا توجه به 
روند تغييرات تكنول��وژي، قطعه س��ازان نيز بايد 
در فرآيندهاي توليد خود تغييرات اساس��ي ايجاد 
كنند. در حال حاضر تكنول��وژي توليد خودرو در 
دنيا به س��مت محصوالت برقي در حال پيشرفت 
است و با اين وجود، قطعه سازان ما تا پنج سال آينده 
دچار مشكالتي خواهند شد و بايد توجه بيشتري به 

طراحي، مهندسي و تحقيقات داشته باشند.

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

حامد  ملكپور|  تسنيم

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله اي  وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان

شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومی « عملیات اجرایی انسداد 
از طریق  را  به شماره 200963632000031  منابع آب»  برداشت  اضافه  از  و جلوگیري  چاه هاي غیر مجاز 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/12/14 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز یکشنبه تاریخ 96/12/20
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 97/1/20
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 97/1/20

- پیمانکاران واجد شرایط می بایست داراي گواهینامه صالحیت حداقل رتبه پنج در رشته آب صادره از 
سوي سازمان برنامه و بودجه کشور داراي ظرفیت ریالی و تعداد کار مجاز باشند.

- مبلغ برآوردي : 10957696685 ریال بر اساس فهارس بها آبیاري و زهکشی و چاه
- مدت اولیه : 12 ماه شمسی 

- تامین مالی پروژه از محل تحویل اسناد خزانه می باشد.
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
امور  و  دفتر حراست  دانشگاه 39 کدپستی 9816843141  دانشگاه،  خیابان  زاهدان  آدرس:  الف:  پاکت 

محرمانه شرکت - تلفن : 054-33429410-20
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 021-41934

- دفتر ثبت نام : 8896737 و 85193768
روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستان

بهناز  قاسمی
   گزارش  یک


