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مرتضي مصطفوي

قلب جهان نفت سوخت
ركورد زني قيمت نفت پس از 19 سال

روز  نخس�تين  در  نف�ت  قيم�ت  دالري   12 افزاي�ش  ب�ا 
كاري ب�ازار نف�ت، روزه�اي پ�ر اضطراب�ي ب�راي ب�ازار، 
توليد كنن�دگان و مصرف كنن�دگان ب�ه وج�ود آمده اس�ت. 
به گزارش »ج��وان«، پس از حمالت پهپادي ب��ه دو مركز فرآورش نفت 
سعود   ي ها، عربس��تان حداقل تا يك هفته 5/7 ميليون بشكه از ظرفيت 
توليدي خود را از دس��ت داده اند. اين در حالي اس��ت ك��ه وزارت انرژي 
عربستان اعالم كرده مش��كلي در تأمين تقاضاي بازار وجود ندارد و اين 

كشور مي تواند از ذخاير خود نفت مورد نياز بازار را تأمين كند. 
رياض 188 ميليون بش��كه نفت ذخيره دارد و تنها مي توان��د تا 33 روز 
ديگر نياز عربس��تان و مصرف كنن��دگان را برطرف كند. از س��وي ديگر، 
مصرف كنندگان نيز مي توانند بخشي از ذخاير خود را آزاد كنند تا قيمت 

نفت سه رقمي نشود. 
امريكا بزرگ ترين مصرف كننده نفت جهان و يك توليد كننده اصلي است. 
ذخاير نفت استراتژيك اين كشور كه در مخازن ذخيره در سواحل تگزاس و 
لوئيزيانا نگهداري مي شوند، در حال حاضر شامل حدود 645 ميليون بشكه 
نفت هاست كه معادل مصرف يك ماه امريكاس��ت. طبق اداره اطالعات 
انرژي امريكا، اين كشور 416/1 ميليون بشكه ديگر ذخيره نفتي دارد كه 
توسط توليد كنندگان، پااليش كنندگان و تاجران نفت نگهداري مي شود. 
روز گذش��ته هم رئيس جمهور امري��كا اعالم كرد كه ب��ه خاطر حمله به 
تأسيسات نفتي عربستان سعودي مجوز استفاده از ذخاير استراتژيك نفت 
امريكا را صادر كرده است. رابرت رايان، استراتژيست ارشد كاال و انرژي در 
مركز تحقيقات بي سي اي مونترال ذخاير استراتژيك نفت چين را 510 
ميليون بشكه تخمين مي زند در حالي كه سنگ ييك تي، يك تحليلگر در 
شركت اس اي اي انرژي، مقدار اين ذخاير را 325 ميليون بشكه مي داند. 

آلمان هم در اين باره اعالم كرده تصميم آزاد سازي ذخاير استراتژيك نفتي 
براي اصالح اختالل در عرضه نفت بايد به صورت مش��ترك بين اعضاي 
آژانس بين المللي انرژي گرفته ش��ود و در حال حاضر چنين مالحظاتي 

وجود ندارد.
  واكنش هايي از جنس نگراني

بلومبرگ در اين رابطه نوشت اين اتفاق بدترين شوك براي بازارهاي نفتي 
از زمان حمله صدام، ديكتاتور معدوم عراق، به كويت در سال 1۹۹0 است. 
اين ميزان نفت از دس��ت رفته، حتي از كسري عرضه نفت ايران، ناشي از 

انقالب اسالمي در سال 1۹7۹ نيز بيشتر است. 
به نوشته راش��اتودي، منطقه البقيق و تأسيس��ات آن در واقع نگين تاج 
پادشاهي سعودي ها بر صنعت نفت جهان به شمار مي رود كه براي بازارهاي 

جهاني نيز بسيار اهميت دارد. 
اين حمالت اثرات خود را بر بازار بورس عربستان هم گذاشته به طوري كه 
ارزش كل سهام بورس عربستان سعودي در پي اين حمالت 2/3 درصد 

كاهش يافته است. 
مؤسسه مستقل »انرژي اسپكت« اعالم كرد كه پس از حمله پهپادي به 
آرامكو عربستان كه نيمي از توليد نفت اين كشور را از كار انداخته است، 
اين كشور به وارد كننده عمده محصوالت فراوري مانند بنزين، گازوئيل و 
نفت سنگين تبديل مي شود. همچنين ديروز قيمت آتي بنزين در امريكا 
هم 12/۹ درصد افزايش يافت و نفت كوره در امريكا 10/8 درصد رش��د 
كرد و همچنين قرارداد نفت آتي در ش��انگهاي چين هم معادل 8 درصد 

رشد داشتند. 
بنا به اعالم مؤسسه فوربس و برخي ديگر كارشناسان در صورتي كه كمبود 
عرضه نفت ناشي از خسارت وارده به تأسيسات نفتي سعودي ها به درازا 
بكش��د، اين احتمال وجود دارد كه قيمت نفت از 100 دالر عبور كند. با 
توجه به اينكه از 2/3 ميليون بشكه در روز مازاد ظرفيت توليد جهاني نفت، 
1/6 ميليون بشكه در روز در اختيار عربستان سعودي است، »اس اند پي 
گلوبال پالتس آناليتيكس« برآورد كرده كه قيمت نفت برنت در روزهاي 

آينده تا مرز 80 دالر در هر بشكه پيش خواهد رفت. 
   چه اتفاقي رخ داده است؟

بلوغ يك س��اله حمالت پهپادي به نفت عربس��تان، از ه��دف قرار دادن 
نفتكش هاي آرامكو بود. ابتدا در درياي سرخ، بعد در درياي عمان؛ مرحله 
بعدي در بنادري مانند فجيره بود. بعد از حمالت به نفتكش ها و بنادر، نوبت 
به خط لوله رسيد. خط لوله   شرقي- غربي با ظرفيت 4 ميليون بشكه هدف 
گرفت تا دور زدن تنگه هرمز به همين راحتي نباشد. اوج بلوغ آنجا بود كه 
پهپادها به قلب آرامكو حمله كردند؛ به اشتباه گفته مي شود پااليشگاه ها 

مورد حمله قرار گرفته است در حالي كه اهداف مراكز فرآورش بود. 
در اين باره بايد گفت وقتي نفت از مخازن اس��تخراج مي شود بايد راهي 
كارخانه هاي فرآورش شود تا آب، نمك  و گاز از آن جدا و به بنادر صادراتي و 
پااليشگاه ها راهي شود. بقيق بزرگ ترين پلنت فرآورشي جهان و خريص 
يكي ديگر از پلنت هاي بزرگ فرآورش��ي مجموعا با ظرفيتي حدود 8/5 
ميليون بشكه. در واقع انصاراهلل 8/5 ميليون بشكه را هدف قرار داد كه ازاين 

ميزان، 5/7 ميليون بشكه تا هفته ها از دسترس خارج شد. 
عربستان زماني را براي راه اندازي دو واحد فرآورش نفت خود اعالم نكرده 
است، اما به گفته كارشناسان عمق و گستردگي حمالت پهپادي، نشان 
مي دهد كه بازگشت توليد عربستان دست كم به چند هفته زمان نياز دارد. 
در همين باره آرامكو به مشتريان خود اعالم كرده احتماالً درجات سبك تر 
نفت را با نفت س��نگين جايگزين مي كند. يك پااليشگاه در شمال آسيا 
اعالم كرد به جاي انواع نفت سبك، نفت خام متوسط و سنگين عربستان را 
دريافت خواهد كرد. آرامكو همچنين به برخي خريداران چيني خود اعالم 
كرد مقدار نفتي كه عربستان صادر مي كند تغيير نخواهد كرد، ولي احتماالً 

درجات آن تغيير مي كند.

وحید  حاجی  پور

اعضای شهرک درودگران بر اين باورند كه اين 
شهرک بيش از آنکه متعلق به درودگران تهران 
باش�د در اختيار عده ای معدود بوده كه دخل و 
تصرف در دهها هزار متر زمين و س�وله ها اين 
ش�هرک را بدون هيچ حس�اب و كتاب�ی انجام 
داده اند. از اي�ن رو از قوه قضائي�ه می خواهند 
تا ب�ه ط�ور ج�دی در اي�ن ح�وزه ورود كند. 
سومين هيئت امناي جديد االنتخاب اعضای سايت 
درودگران و نوآوران مش��تمل بر آقاي��ان يارعلي 
حسيني، مهدي شيخ سفلي، ش��عبان ابراهيمي، 
وحيد رجبعلي، س��يد قاس��م حضوري، موس��ي 
احدي، محمد زند و بازرس��ين حس��ن غفاريان، 
محمود نجمي، ش��اكي زمين هايي هس��تند كه 
براي س��اماندهي صنوف آالينده به قيمت نازل و 
سوبس��يدي بعضاً 1100 تومان به اعضا تخصيص 
يافته است، اما به ادعاي آنها عده اي غير مسئول و 
فاقد سمت قانوني با ساخت سوله و مغازه و بدون 
حساب پس دادن به قيمت روز مي فروشند بي آنكه 

به هيچ كس پاسخگو باشند. 
در سال 1375و1383حدود 38/3 هكتار زمين از 
سوي شركت ساماندهي مشاغل شهرداري تهران 
با واسطه از منابع طبيعي تأمين و به قيمت نازل و 
سوبسيدي متري 1100 تومان به صنف درودگران 
و مبل سازان تخصيص يافت تا شهروندان تهراني با 
هزينه اي كه غير مستقيم ودر قالب عوارض شهري 
به اين منظ��ور پرداخته اند،  از آلودگ��ي صوتي و 
محيطي به دور باش��ند، اما به ادعاي هيئت امناي 
جديد اين ش��هرك صنفي كه در ج��اده خاوران 
مستقر هس��تند در يك فرايند 15 س��اله عده اي 
معدود بدون آنكه سمتي قانوني داشته و نسبت به 
عملكرد و تراكنش هاي وسيع مالي شان پاسخگو 
باشند بر سرنوشت بالغ بر500 عضومربوط مسلط 
ش��ده و ضمن بنگاهداري غير قانون��ي، فروش و 

واگذاري آنها،پاسخگوي اعمالشان نيستند. 
اعضای اين شهرك اكنون كه سكان قوه قضائيه به 
دس��ت فردي افتاده كه بدون مماشات با خاطيان 
برخورد مي كن��د انتظار دارند تا ب��ا ورود جدي به 
اين موضوع مانع از سوء اس��تفاده احتمالي در اين 
شهر ك هاي صنفي شود. به خصوص آنكه خبر هاي 
جديد حاكي از ورود مدعي العموم در راستاي احقاق 
حقوق عامه و جلوگيري از تضييع احتمالي و بررسي 
همه قراردادهاي واگذاري اراضي س��احلي قش��م 
)پروژه اي تقريباً مشابه با شهرك درودگران ( دارد 
كه در آن ضابطان را مكلف به جلوگيري از تصرفات 

غير قانوني اراضي ساحلي كرده است. 
   نيت خوب و رسم امانتداري ؟ 

داستان از آنجايي آغاز شد كه زمين مذكور طي 
قرار دادي كه يك طرف آن س��اماندهي مشاغل 
شهرداري و يك س��وي ديگر آن امناي اتحاديه 
درودگ��ران بود، ب��راي انتق��ال صن��وف آالينده 
توافق ش��ده و براي اين منظ��ور قراردادهايي به 
ش��ماره 8312 در تاريخ 1375/4/18 و ش��ماره 
۹60/100در تاريخ 1383/2/1۹ تنظيم و زمين 
مذكور به ترتيب به ارقام سوبسيدي هر متر 1100 

و5050تومان واگذار شد. 
اما دي��ري نپاييد كه هيئت امنا ب��ه عنوان امين با 
شكايتي جدي و تش��كيل هيئت امناي جديد به 
اتهام خيانت در امانت پرونده اي قضايي در شهر ري 
تشكيل دادند كه ضمن تصميمات قضايي حكم به 

رفع تصرف اموال متصرفه و زمين ها داده شد. 
هيئت امن��اي دوم به اتكای اساس��نامه جديد كه 
عمر فعاليت آنها را سه ساله اعالم و آنها را موظف 
به اعالم بيالن مال��ي كرده بود، انتخاب ش��دند و 
يكي از مهم ترين وظايفش��ان جلوگي��ري از بروز 
نابس��اماني هاي گذش��ته و تعيين تكليف اماكن 
تجاري و كارگاهي و خلع يد مالكين غير قانوني و 
رفع تصرف سوءاستفاده كنندگان بود كه متأسفانه 
بعد از گذشت 10 سال نه تنها اين وظايف انجام نشد 
بلكه به ادعاي هيئت امناي جديد مورد تأييد اصناف 
تهران هنوز حاضر به حساب كشي و تحويل امكانات 

عمومي به منتخبان جديد نيستند. 
اكنون هيئت امناي قانوني فعلي با تعقيب قانوني 
موض��وع مدعي اند ك��ه در زمين اعض��اي صنف 
درود گران افرادي كه خود بايد امين اعضاي صنف 
درودگران باشند، دخل و تصرف غير قانوني و كاماًل 

بر خالف تعهدات امين اقدام كرده  اند. 
   پيوند نامبارک 

ياشارصاحبقراني وكيل اتحاديه و منتخبين جديد 
هيئت امناي سايت درودگران در توضيح اين جريان 
به خبرنگار »جوان« گفت: اين واگذاري از ابتدا دچار 
شبهه و ايراد بوده به نحوي كه بايد شهرداري از ابتدا 
اين واگذاري را ترجيحا در قالب يك شركت تعاوني 
س��امان مي داد و بعد از اتمام پ��روژه امور در قالب 
ش��ركت نگهداري و تجهيز و توس��عه رتق و فتق 
مي ش��د، اما متأس��فانه اين اتفاق نيفتاده و پيوند 
نامباركي ش��كل مي گيرد كه بين اعضای هيئت 
امناي اول و ساماندهي و شخصي به نام م- ش كه 
به عنوان نماينده ساماندهي بوده است. بنابراين در 
گردش ثبتي، رد پاي واگذاري يك دانگ از زمين 
15 هكتاري شمالي اين شهرك به متراژ 27 هزار 
متربه نماينده مزبور ديده مي شود هر چند كه االن 
مالك نيس��تند، ولي بايد نهادهاي نظارتي با دقت 
نظر به ش��كايت اعضا به آن موضوع وارد ش��ود و 
چنانچه افرادي با سوء استفاده از جايگاه و موقعيت 
خاص خود فرصت را براي دست درازي به امكانات 
عمومي صنف فراهم و اموال نامش��روع تحصيل و 
بعضاً خيانت در امانت كرده باشند، بدون مسامحه 

تعقيب كنند. 
ياش��ارصاحبقراني ادامه مي دهد: هيئت امناي اول 
در س��ايه نبود نظارت كافي از س��وي اصناف تهران 
براي خود حق و حقوق دخل و تصرف قائل ش��ده به 
نحوي كه در دادگاه شهر ري ودر سال 1388محكوم 
به خيانت مي ش��وند. در اين رسيدگي كيفري اشاره 
مي ش��ود كه هم زمين هاي 18 هكتار جنوبي و هم 
زمين هاي 15 هكتاري شمالي همه از طرف شهرداري 
جهت مشاغل آالينده در نظر گرفته شده و بايد رفع 

تصرف بشود، زيرا به نام شخص خاصي نبوده است. 
وي ادامه مي ده��د: مقارن با همي��ن ايام هيئت 

امناي دوم تشكيل مي شود تا به استناد اساسنامه 
با اين بدعت تصرف شخصي و ويژه خواري مقابله 
كنند، هر نوع وجوه حاصل از فروش و اجاره و هر 
نوع درآمد ديگري در اثر اعمال غير  قانوني كسب 
كرده اند، وصول و اس��ناد را كه به نام زن و بچه و 
كارمند ش��هرداري ص��ادر كرده اند، باطل كنند. 
همچنين مدت دوره امنا سه ساله تعيين مي شود 
و موظف مي شوند سالي يك بار بيالن مالي بدهند. 
ابتدا به ساكن دادخواس��تي ارائه مي دهند كه در 
آن به قطعه ه��اي واگذاري به افراد خاص اش��اره 
مي ش��ود، اما در ادامه با اتمام دوره سه ساله، سه 
تن اس��تعفا مي دهند تا كار را ب��ه نيروهاي تازه 
نفس منتخب اعضا بسپارند، اما دو فرد باقيمانده 
كه چه ب��ه لحاظ دوره مس��ئوليت و چه به لحاظ 
تعداد، اهليت اين سمت را نداشته اند در اقدامي 
غير قانوني و بر خالف اساسنامه دو بازرس هيئت 
امنا را به هيئت امنا افزوده و به اين ترتيب اين افراد 
فاقد سمت و صالحيت با مراجعه به هيئت امناي 
قبلي دادخواست قبلي را مسترد كرده و در ادامه با 
آنها به سازشي غير قابل توجيه دست مي يابند كه 
منافع اعضا را تأمين نمي كند. اين در حالي است 
كه تنها در يك مورد براي توقيف اس��ناد خائنان 
محكوم، 500 ميليون تومان به عنوان خس��ارت 
احتمالي با واس��طه اي از ميان اعضا در س��ال۹2 
درياف��ت مي كنند كه اين رقم هم به سرنوش��ت 
همان ارقام سنگين تري كه هيچ گاه مورد گزارش 

و بيالن دهي قرار نگرفت، دچار شد. 
   توافق مديريتي براي تقسيم شبهه ناک 

زمين ها! 
صاحبقراني مي افزايد: اي��ن افراد بدون صالحيت 
در ي��ك توافق ب��ه اي��ن نتيج��ه مي رس��ند كه 
مديريت، فروش و دخل و تص��رف مالي باقيمانده 
15 هكتار زمين ه��اي بااليي را ب��ه هيئت امناي 
اولي محكوم به خيان��ت در امان��ت مي دهند كه 
دهن كجي آش��كار به تصميمات كيفري مبني بر 
خائن در امانت تلقي شدن طرف سازش آنها بوده 
ومديريت و فروش باقيمانده 18هكتار زمين هاي 
پايين دس��تي را خود بر عه��ده مي گيرند كه هيچ 
سمت و وجاهت قانوني در اين ميان نداشته اند. در 
اين مرحله اعتراضات صنفي شكل مي گيرد، اما بر 
خالف بارقه هاي اميدي كه در رفتار مديران فعلي 
احساس مي شود، در اثر بي اطالعي يا به هر دليل 
ديگر موضوع از سوي مسئول وقت اتحاديه و اصناف 
تهران آن طور كه بايد و ش��ايد دنبال نمي شود تا 

اينكه انتخاباتي در س��ال گذشته در محل مسجد 
ش��هرك برگزار و هيئت امناي جديد دوره سوم با 
هدف احقاق حقوق از دست رفته اعضا تشكيل و به 

تأييد اتاق اصناف تهران در دور جديد مي رسد. 
   دريغ از يك حساب 

وي مي افزايد: كار به جايي رسيده كه بعد از گذشت 
اين همه س��ال هنوز در اين ش��هرك يك حساب 
متعلق به ش��هرك و يا هيئت امنا وج��ود ندارد و 
همه زمين ها و س��وله هاي احداثي فروخته شده و 
يا در حال فروش به نحوي شائبه آميز، مبهم و فاقد 
حسابرسي معين به حساب افراد واريز مي شود كه از 
نظر هيئت امناي قانوني فعلي فاقد وجاهت قانوني و 

 اي بسا تخلفات استمراردارد. 
وي در پايان با اشاره به وجود تصميم هاي قضايي 
قابل نقد در خصوص اين شهرك كه بنا بر شنيده ها 
قاضي پرونده مذكور نيز اكنون ديگر سر كار نيست، 
افزود: از قوه قضائيه مي خواهيم تا با ورود به موضوع 
وپذيرش اعمال ماده 477 از طريق اختيارات رئيس 
قوه قضائيه به موضوع واگذاري و فروش دهها هزار 
متر زمين در شهرك درودگران و نوآوران رسيدگي 
شود. زمين هايي كه ارزش روز آن از بدو تصدي اين 
شهرك كه مورد حسابرسي و استرداد قرارنگرفته؛ 

احتماالً بيش از 1000 ميليارد تومان بوده است. 
   شهرک اعضا يا چند نفر 

متعاقب تحقيقات ميداني گزارش��گر »جوان« و 
كسب نظر از افراد شهرك، علي رضا نجمي عضو و 
معتمد اعضا شهرك درودگران در باره ارزش افزوده 
ايجاد شده، مي گويد: آنچه اعضا را متمايل به ورود 
قوه قضائيه در اين باره مي كند، عدم پاس��خگويي 
درباره عملكرد و كس��ب درآمدها است، به نحوي 
كه برخي از سوله ها هم اكنون متري 20 ميليون 
تومان خريد و فروش مي شود، در حالي كه خدمات 
و فضاهاي خدماتي براي اعضای شهرك بسيار كم 

و در حد صفر است. 
وي ادامه مي دهد: 15 س��ال اس��ت ك��ه هيئت 
امناهاي اين شهرك با گردش مالي 100 ميلياردي 
ساالنه يك ريال هم گزارش مالي نداده اند و همين 
عدم شفافيت خود به نوعي ش��ائبه ويژه خواري 
توسط چند نفر را كه تعداد آنها از انگشتان دست 

هم كمتر است، تقويت مي كند. 
   شهرک بي امکانات وبي حساب ! 

عليرض��ا عباس��ي رئي��س اتحاديه درودگ��ران و 
مبل سازان تهران نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت: 
ريشه صنف ما همين شهرك هاي صنعتي است كه 
در آن توليد مي كنند.بنابراين تا جايي كه قانون به 
ما اجازه بدهد نسبت به احياي آن شهرك كوتاهي 
نمي كنيم. وي ب��ا بيان اينكه ش��هرك درودگران 
خ��اوران از درآمد باالي��ي برخوردار ب��وده، افزود: 
متأسفانه ش��هرك درودگران و مبل سازان يكي از 

محروم ترين شهرك ها به لحاظ امكانات است. 
وي ادامه داد: ساماندهي ش��هرداري زماني براي 
ساماندهي مشاغل مس��تقر در تهران زمين هاي 
ارزان حتي با قيمت هر متر 1000 تومان در اختيار 
اتحاديه قرار داد، اما به جاي اينكه به شكل مهندسي 
و برنامه ريزي شده اي روند انتقال اعضای اتحاديه 
را به شهرك ها دنبال كند، متأس��فانه اين روند را 
با در اختيار قرار دادن همه زمين ها به هيئت امنا 
بدون حسابرسي وحسابكشي مشكل ايجاد كرد. 
به عنوان مثال اگر يكي از اعضای هيئت امنا فوت 

بكند، تكليف زمين ها با ورثه معلوم نيست. 
عباسي گفت: هيئت امناهاي پيشين بدون اينكه 
برنامه ريزي خوبي داشته باشند و زمين ها را هر طور 
كه دلشان مي خواسته مي فروختند و در خواست ما 
از نهادهاي نظارتي اين است كه پيگيري هاي الزم 

را در اين باره به عمل بياورند. 
وي تأكيد كرد: ما به شدت تا جايي كه قانون به ما 
اجازه بدهد پيگير هستيم كه هيئت امنا با امانتي 
كه به دستشان داده شده چه كرده اند و چرا امكان 
خدماتي، بهداشت و درماني در خور اعضای محترم 

شهرك وجود ندارد.

شهركی برای چند نفر یا برای همه درودگران تهران؟! 
قوه قضائيه به نحوه واگذاري دهها هزار متر سوله و زمين هاي شهرک درودگران ورود كند

وظيفه دولت»تنظيم گري« است 
»مداخله گري«    نه

جيمز بوكانان، نظريه پرداز اقتصادسياسي درباره انتخاب عمومي معتقد 
است كه »سياست« برابر با كاربرد قدرت و»اقتصاد« است. 

به گفته اين نظريه پرداز دولت ها در اقتصاد ديگ��ر آن نهاد خيرخواهي 
نيس��تند كه لزوماً به دنبال منافع ملي باش��ند. بر اين اساس وي دولت 
را به مثابه بنگاه��ي مي داند كه در سياس��ت ها و برنامه ها منافع خود را 
پيگيري مي كند كه مي تواند عليه منافع ملي باشد. اين چارچوب نظري 
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ويژه ايران كاربرد دارد. از جمله 
كاربردهاي اين موضوع ترتيبات س��اختاري حاكم بر صنعت خودرو در 
كشور است كه به عنوان دومين صنعت بزرگ كشور )بعد از نفت در بيشتر 
سال ها( ش��اهد دخالت هايي بوده كه تقريباً اكثر مردم آن را در تضاد با 
منافع خود می بينند. تجربه خودروس��ازي در ايران به خوبي بيانگر آن 

است كه دولت ها گردانندگان اصلي صنعت خودرو بوده و هستند. 
نكته قابل تأمل در باره صنعت خودرو اين است كه اين قاعده چه قبل از 
اجراي اصل 44 كه 100 درصد مالكيت خودروسازي در اختيار دولت 
بود و چه بعد از واگذاري ها و كاهش سهم دولت به كمتر از 20 درصد 
برقرار بوده است. جذابيت هاي اين صنعت مادر همچون ديگر صنايع 
بزرگ كشور براي دولت، به حدي است كه منافع كالن دولت با منافع 
خودروسازان درهم تنيده بوده اس��ت. گردش مالي باال، دهها شركت 
تابعه، ضوابط استخدامي سليقه اي از جمله داليل اين جذابيت است.
بنابراين به رغم انعكاس عملكرد ضعيف قابل رؤيت و نارضايتي مردم 
از وضعيت اين صنعت و حتي با وج��ود تكليف ها و تالش هاي قانوني 
) به خصوص پس از قانون سياست هاي اصل 44(، در سال هاي اخير 
هيچ گاه دولت ها نخواسته يا نتوانسته اند،  به مداخله گري خود در اين 

صنعت خاتمه دهند. 
اين مداخله گري در صنعت، بيش از آنكه منجر به رشد مناسب صنعت 
خودروسازي شود، منافع دولت ها و متأسفانه در برخي از موارد هدف 
دون و پايين تر تنها منافع مديران متصل به بدنه قدرت ) اعم از دولت و 
مجلس( را تأمين كرده است. شواهد و آمارها به خوبي نشان مي دهد نگاه 
پوپوليستي، كوتاه مدت، سياسي و حزبي به صنعت خودرو، اجازه نداده 

تا اين صنعت به جايگاه اصلي خود از نگاه توسعه اي برسد. 
بنابراين توليد خودروی بي كيفيت و غيررقابتي، وابستگي شديد حيات 
شركت هاي خودروسازي به ارز دولتي و واردات قطعه، روند رشد زيان 
انباشته و بدهي شركت هاي خودروسازي، شركت هاي تابعه گوناگون و 
تودرتو زيان ده، مازاد نيروي چند هزار نفري، بنگاهداري در حوزه هاي 
غيرمرتبط و اموال متنوع مازاد غيرتولي��دي همگي از پيامدهاي اين 

حضورنا ميمون و ناكارآمد دولت در صنعت خودروی كشور است. 
با اين اوصاف حتي اگر اس��تدالل اصلي در جلوگيري از رهاسازي اين 
صنعت ازچنگال دولت وجود بازار ش��به انحصاري است، بديهي است 
كه برخورد با بازار شبه انحصاري در اختيار دولت با توصيفي كه در باال 
بيان شد به مراتب س��خت تر از ورود بخش هاي خصوصي به اين بازار 
و صنعت اس��ت، زيرا از منظر نظريه بوكانان، اين ناكارآمدي ناش��ي از 
همان دنباله روي از منافع سياسي و حزبي دولت ها است تا منافع ملي. 
نگاه دولت ها به صنعت خودرو بيش��تر بهره برداري از منافع سياسي و 
حزبي آنهاست نه كارآمدي فني و اقتصاد است كه همين عوامل نگاه 
حزبي، كوتاه مدت نگري و منافع حزبي نيز باعث شده تا هزينه سرباري 
در نهايت بر قيمت نهايي بنشيند كه در نهايت همه مردم و متقاضيان 

خودرو آن را مي پردازند. 
بپذيريم كه در غالب كشورهاي در حال توسعه، دولت ها، فعاالن اقتصادي 
خوبي نيس��تند. به ويژه در اقتصاد ايران كه درآمده��اي نفتي همواره 
تكيه گاه دولت بوده است. از اين رو دولت بايد دست از مداخله گري بردارد 

و به جايگاه اصلي خود همان»تنظيم گري« برگردد. 

 

فراخوان به ۵۰ صنف و مشاغل حقيقي 
براي كارتخوان بانكي

سازمان امور مالياتي 1۵ گروه شغلي را كه شامل ۵۰ صنف و مشاغل 
حقيقي است براي نصب كارتخوان بانکي از اول مهر فراخوان كرد. 
به گزارش جوان، صاحبان مشاغل مشمول نصب و راه اندازي و استفاده 
از سامانه صندوق فروش از سوي سازمان امور مالياتي كشور فراخوانده 

شدند تا از اول مهر نسبت به راه اندازي و نصب كارتخوان اقدام كنند. 
در اين فراخوان آمده است: در اجراي ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 
2 ماده 16۹ قانون ماليات هاي مس��تقيم و تبصره يك ماده مذكور در 
خصوص تعيين اولويت مؤديان مالياتي براي نصب راه اندازي و استفاده 
از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور تمامي صاحبان حرف 
و مشاغل از ابتداي سال ۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش 
پايانه پرداخت متصل به ش��بكه پرداخت بانكي و صدور صورتحساب 
فروش مطابق مقررات مي باشند؛ بنابراين از تمامي صاحبان مشاغل 
و حرف مذكور دعوت به عمل مي آيد كه از ابتداي مهرماه سال جاري 
با مراجعه به درگاه عمليات الكترونيكي سازمان مالياتي كشور نسبت 
به ثبت سريال اس��تاندارد پايانه/ پايانه هاي پرداخت متصل به شبكه 

پرداخت بانكي )كارتخوان بانكي( اقدام نمايند. 
بر اين اس��اس اميدعلي پارس��ا، رئيس س��ازمان امور مالياتي طي 
روز هاي اخير گفته بود 15 گروه شامل 50 حرف و مشاغل مشمول 

اين فراخوان مي شوند.

  گزارش   یک

دو مرحله اي 7/م/98 مخابرات منطقه مرکزي
انجام عملیات سایت هاي جدید موبایل فاز 7/5 

شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازي به پرداخت فیش ندارند.

توجه: به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مخدوش، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

مدیریت مخابرات منطقه مرکزيجهت دانلود اسناد مناقصه به نشانی: www.tcimarkazi.ir مراجعه گردد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

بدینوسیله به اطالع اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند شرکت تعاونی مسکن انصار بعثت کرمانشاه به 
استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد یک قطعه زمین مسکونی به متراژ حدودا 160 متر مربع و 5 
دهانه مغازه مجموعا به متراژ 122/5 متر مربع را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از نشر آگهی در ساعات اداري براي بازدید اراضی و امالك و دریافت 
فرم پیشنهاد قیمت به دفتر این تعاونی در کرمانشاه شهرك تعاون جنب هتل آزادگان مراجعه نمایند. 

(شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات 09185813723). حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از تعیین 
فرد برنده می بایست ضمن تسویه حساب، ملک خریداري شده را از شرکت تحویل نماید.

آگهی فراخوان مزایده عمومی

   نشست هيئت امنای جديد شهرک درودگران درباره لزوم حساب كشی و تعيين تکليف سوله های واگذار شده


