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توکلي با اشاره به رفتار دولتها درباره بنگاههاي اقتصادي؛

از تظاهر به زيان ده بودن بنگاهها تا فروش براي جبران کسري بودجه

رئيس سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت با بيان اينکه
عليه رئيس سازمان خصوصي سازي اعالم جرم شده است،گفت:
پوري حس��يني صالحيتي براي ماندن در س��مت رياست سازمان
خصوص��ي س��ازي را ن��دارد و باي��د در براب��ر خيانتهايي که به
منابع ملي ش��ده پاسخگو باش��د.احمد توکلي در گفت وگو با خانه
ملت ،با بيان اينکه خصوصي س��ازي براس��اس قانون اساس��ي با
دو ه��دف افزاي��ش کارايي و عدالت مطرح ش��د ،گفت :در قانون
راههاي رس��يدن به خصوصي س��ازي اصولي تعريف شده است،
اما متاس��فانه دولتها به واگذاريها به عنوان منبعي براي کسري
بودج��ه نگريس��ته و در نتيجه به دنبال کاراي��ي و عدالت نبودند.
رئيس س��ازمان ديده بان شفافيت و عدالت ،با بيان اينکه از زمان
نخستين خصوصي سازي و پيش از اجراي برنامه سوم توسعه عدم
شفافيتها در خصوصي س��ازي پديدار شد ،افزود :در زمان دولت
آق��اي احمدي نژاد  119هزار ميليارد توم��ان بنگاه فروخته و اين
مبلغ را به بودج��ه تبديل کردند ،همچنين در زمان دولت روحاني
نيز از طريق فروش بنگاهها به دنبال کس��ب منبع جديدي بودند
تا کس��ري بودجه را جبران کنند ،لذا هر دو وظيفه ايجاد کارايي و
عدال��ت روي زمين مانده که اين خطايي بزرگ بوده و نتيجه اين
ميشود که بنگاههاي زيادي فروخته و با واريز به خزانه تبديل به
بودجه شده است.
اعتراضه�ا نس�بت به نح�وه قيمت گ�ذاري و انعقاد ق�رارداد
واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال

رييس س��ازمان ديده بان و شفافيت با اشاره به اعتراضها نسبت
به نحوه قيمت گذاري و انعقاد قرارداد واگذاري آلومينيوم المهدي
و هرمزال ،اظهار داش��ت :از زم��ان واگذاري آلومينيوم المهدي به
سازمان خصوصي سازي شکايت شد ،اما پس گرفتن آن به نتيجه
نرسيده و نتيجه اين شد که مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال به
دست فردي نااهل افتاد.اين نماينده مردم در مجلس نهم شوراي
اسالمي ،با بيان اينکه فعاليت خريدار آلومينيوم المهدي و هرمزال
نوبخت اع�لام کرد دولت مصوبه
مجل��س ب��رای افزای��ش حقوق
کارمن��دان در س��ال آین��ده را
درص��ورت تصوی��ب نهای��ی آن
اجرا می کند .به گزارش تس��نیم،
محمدباقرنوبخ��ت ،معاون رئیس
جمه��ور و رئیس س��ازمان برنامه
وبودجه در فضای مجازی نوشت :با

عدهاي بخاطر احساس خطر ،قراردادهاي واگذاري و خصوصي
سازي را فسخ کرده و مجتمعها را پس گرفته اند

اين ب��وده کارخانههاي دولتي را به ثمن بخ��س خريداري کرده،
سپس زمين و محصول را به فروش رسانده و از طريق اين منابع
پشت سرهم بنگاهها را يکي پس از ديگري ميخريد،ادامه داد :با
توجه به وجود فس��اد در خصوصي سازي نه تنها عدالت و کارايي
محقق نش��ده ،بلکه منابع ملي اتالف و بي��ت المال به هدر رفته
است.
عليه رئيس سازمان خصوصي سازي اعالم جرم شده است

رئيس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت ،با تاکيد بر اينکه هپکو
اراک ،دشت مغان و ساير خصوصي سازيها نيز وضعيت مشابهي
با آلومينيوم المهدي دارند ،افزود :متاس��فانه براي فروش بنگاهها
ابتدا بنگاهها را زيان ده کرده و س��پس عنوان ميکنند که اگر اين
بنگاه رايگان ارائه شود ضرر آن از نگهداري اش کمتر است و اين
نگاه غيرعاقالنه و خيانتکارانه بوده و س��بب شده بنگاهها به ثمن
بخس به فروش برس��د.وي با بيان اينکه نتوانستيم مانع واگذاري
آلومينيوم المهدي و هرمزال ش��ويم ،ادام��ه داد :خريدار آلومينيوم
المهدي ،ش��مشها و ام��وال کارخانه را فروخته اس��ت ،لذا براين
اس��اس عليه رئيس سازمان خصوصي سازي اعالم جرم شد ،چرا
که برخالف مصالح سازماني و به نفع متصرفان عمل کرده که در
اين اعالم جرم مش��خص شد ،قرارداد اجرا نشده و بايد آلومينيوم
المهدي را از خريدار پس گرفته و قرارداد را فسخ کنند.

توکلي با اش��اره به اينکه عدهاي با احس��اس خط��ر ،قراردادهاي
واگذاري و خصوصي س��ازي را فس��خ ک��رده و مجتمعها را پس
گرفت��ه اند ،تاکيد کرد :براين اس��اس آلومينيوم المهدي از خريدار
پس گرفته ش��ده و به مپنا واگذار ش��د که شرکت مپنا صالحيت
اداره اي��ن مجتمع را دارد ،اما قيمتي که براي فروش اين بنگاه در
نظر گرفته ش��ده بسيار پايين است.وي با بيان اينکه اقدام سازمان
خصوصي سازي در واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال به مپنا
خالف قانون و مصالح ملي بوده اس��ت ،افزود :آلومينيوم المهدي
بايد بار ديگر قيمت گذاري ش��ود ،چراک��ه قيمت گذاري صورت
گرفته مربوط به س��ال  93بوده و قيم��ت کارخانه تاکنون  3تا 4
برابر شده ،لذا بايد دوباره قيمت گذاري شود.

از وزي�ر ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي درخواس�ت ش�ده که فعال
خصوصي سازيها را متوقف کند

توکلي با تاکيد بر اينکه به شکل مشکوک و تعجب آوري آلومينيوم
المهدي را در بازه زماني بس��يار کوتاه��ي واگذار کردند ،ادامه داد:
ماش��ين س��ازي تبريز و هپکو نيز وضعيت مشابهي دارند ،چرا که
ماشين سازي تبريز در مدت کوتاهي به حراج گذاشته شده و 700
ميليارد تومان قيمت گذاري ش��د ،در حالي که تنها زمينهاي اين
کارخان��ه حداقل  1800ميليارد تومان ارزش دارد و ماش��ين آالت
برند ماش��ين س��ازي و زمين هر کدام بايد جداگانه قيمت گذاري
ميشد.رئيس سازمان ديده بان ش��فافيت و عدالت ،با بيان اينکه
از وزير امور اقتصادي و دارايي درخواس��ت شده که در حال حاضر
خصوصي سازيها را متوقف کند ،تصريح کرد :بايد به اعتراضها
رسيدگي و تکليف پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي
مشخص شود ،چرا که وي صالحيتي براي ماندن در سمت رياست
سازمان خصوصي سازي را ندارد و بايد در برابر خيانتهايي که به
منابع ملي شده پاسخگو باشد.

عقب نشینی نوبخت بعد از نهیب مجلس

افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوقها را اجرا میکنیم

وجود کارشناسی بودن طرح دولت
برای افزای��ش حقوق کارمندان و
اشکاالت متعدد اجرایی در مصوبه
مجلس ،اگر این مصوبه به قانون
تبدیل شود ،دولت با جدیت آن را

اج��را خواهد کرد.احترام به قانون،
افتخار دول��ت و ارائه لوایح بودجه
در وقت قانون��ی ،نماد این احترام
تام و تالش بیشینه برای اجرا آن
اس��ت.گفتنی اس��ت ،دو روز قبل

آگهی مزایده عمومی شماره 97 /107

اخبار

سازمان برنامه و بودجه در واکنش
به مصوبه مجلس تاکید کرده بود،
"بر اس��اس قانون اساسی مباحث
اداری و اس��تخدامی از اختی��ارات
رئی��س جمه��وری اس��ت.طبق

نوبت اول

موضوع مزایده :فروش واحد ش��ماره  38واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری امیرکبیر مطابق ش��رایط اسناد
و مدارک منضم به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 97/01/08
مهلت قبول پیش��نهادات حداکثر تا مورخ  98/01/15و بازگش��ایی پاکات مورخ  98/01/18می باشد .مبلغ سپرده شرکت در مزایده
س��یصد و پنجاه میلی��ون ( )350/000/000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل س��ه ماهه یا س��پرده نقدی در وجه
ش��هرداری کاشان می باشد .هرگاه برندگان اول تا س��وم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در
مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.
تلفاکس)031( 55465858 :
شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر هرسین

ش��هرداری هرس��ین درنظ��ر دارد مناقصه عمومی بهس��ازی و آس��فالت معابر س��طح ش��هر هرس��ین به ش��ماره
( )2097005253000007را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (س��تاد) به ادرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/12/14می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت  8صبح روز یکشنبه تاریخ  1397/12/26می باشد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  8صبح روز چهار شنبه تاریخ 1397/01/14
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  8صبح روز پنج شنبه تاریخ 1397/01/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات :
الف  :ادرس  :ش��هر هرس��ین  -بلوار س��پاه پاس��داران -ش��هرداری هرس��ین (واحد امور قرارداده��ا ) تلفن -01 :
)083(4512444
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

کیومرث اسدی  -شهردار هرسین

(( آگهی مزایده ))
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن در نظر دارد نسبت به واگذاری
تعداد  2س��وله نوساز در مرکز سنجش شهرس��تان رشت (کیلومتر  7جاده
رش��ت به تهران)  ،نانوایی مرکز ش��ماره  2رشت همچنین کارگاه اتومکانیک
آموزش فنی و حرفه ای شهرس��تان بندر انزلی بر اس��اس ش��رایط اعالمی،اقدام نماید  .لذا از کلیه
متقاضی��ان دعوت بعمل می آید ت��ا در صورت تمایل ظرف مدت  7روز از تاریخ انتش��ار آگهی در
س��اعات اداری به نش��انی  :رش��ت – گلس��ار – نبش خیاب��ان  – 115اداره ام��ور عمومی ( تلفن
 ) 33722320مراجعه نمایند .
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن

قانون برنامه شش��م توسعه تعیین
ضری��ب حقوقی به عه��ده دولت
است.پیش��نهاد ارائه ش��ده بدون
توجه به ضری��ب حقوقی بوده که
کاری کامال غیرکارشناسی است.
پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات
مال��ی و ب��دون توج��ه ب��ه منابع
درآمدی بوده اس��ت.

در نشست آسيبشناسي صنعت خودرو مطرح شد

نياز به يک «انقالب مديريتي» داريم

با توجه به اين که ما در حال حاضر درگير جنگ اقتصادي هستيم الزم است که
ش دانشجويي به طور تخصصي به عرصه مطالبگريهاي اقتصادي ورود
جنب 
کند.هدف اصلي اين جمع دانشجويي مطالبه گري تخصصي است که با استفاده
از دانشجويان متخصص به شکل گيري يک سياست گذاري صحيح در عرصه
صنعت خودرو منجر خواهد ش��د به گونهايي که با برگزاري جلس��ات متعدد با
اساتيد و کارشناسان صنعت خودرو و بازديد از کارخانههاي خودرو و قطعه سازي سعي دارد تا مطالبات
خود را نيز ب .وضعيت موجود و واقعيت نيز نزديک کند.در اين نشست همانديشي مرتضي مصطفوي
کارشناس اقتصاد درباره وضعيت صنعت خودرو در گفتگو با دانشجويان اينگونه اشاره کرد که :در آشفته
بازاري که در صنعت خودرو شاهد آن هستيم نتيجه سياستهاي دولت ميباشد؛ خروجي اين ساختار
سياسي باعث شده که ما دچار يک مديريت فشل و سنتي در صنعت خودروي کشور باشيم که خودش
را نميتواند با تحوالت اقتصادي که رخ ميدهد هماهنگ کند؛ اين شرايط منجر به اين مسئله شد ه
است که ما در مواجهه با تحريمها به صورت قابل مشاهدهاي در جز به جز صنعت خودرو در کشور با
مشکالت متعدد روبه رو شويم.کارشناس حوزه اقتصاد اشاره کرد :ضعفهاي متعدد در صنعت و اقتصاد
بايد به گونهاي مديريت شود که توجهات به سمت دانشگاهها و دانشجويان سوق پيدا کند و ساختار
مديريتي به سمت استفاده از نيرو و ايدههاي دانشجويان متخصص در داخل کشور برود ،از همين رو
اين جنبشهاي دانشجويي ميتوانند حلقههاي مناسبي براي اتصال بين دانشگاه و صنعت باشند.
توانمنديهاي شرکت توسعه هتل سازي دريا

ش��رکت توس��عه هتل سازي دريا از سال  1386فعاليت خود را با ارائه کارت اعتباري (خفيف) هتلها
آغاز کرده اس��ت .کارت تخفيف هتل اين امکان را به مسافران ميدهد تا سفري کم هزينه و توام با
آرامش را تجربه کنند .همچنين دفتر خدمات مس��افرتي دريا گشت نيلگون متعلق به شرکت توسعه
هتل سازي دريا با تکيه بر سالها سابقه خود در صنعت گردشگري و با استفاده از پرسنل کارآزموده با
اخذ مجوزهاي الزم از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور ،هدف خود را ارائه خدماتي جامع
در ح��وزه جهانگردي و ايرانگردي ،صدور بليطهاي هوايي ارزان قيمت چارتر ،رزرو هتل در سراس��ر
جه��ان ،برگزاري تورهاي داخلي و خارجي ،خدمات اخ��ذ ويزا و ارائه تورها و بليطهاي لحظه آخري
قرارداده است .از جمله امکانات انحصاري شرکت توسعه هتل سازي دريا ميتوان به مجتمع توريستي
پارادايس رامس��ر در موقعيتي بسيار منحصر به فرد در ش��هر رامسر اشاره کرد .مجموعه پارادايس با
موقعيت قرارگيري در نزديکي پالزا و تله کابين رامسر ،قابليت چشمگيري در منطقه دارد .در اختيار
داشتن ساحل اختصاصي (طول پروژه تا ساحل 300 :متر) ،رستوران و ترياي ساحلي ،اسکله رو به دريا
به منظور اس��تفاده از جت اس��کي و وسايل تفريحي آبي از جمله ويژگيهاي منحصر به فرد مجتمع
توريستي پارادايس رامسر ميباشد .همچنين با استفاده از کارتهاي اعتباري تخفيف هتلها ميتوانيد
اقدام به رزرو هتلهاي متعددي در شهرهاي کيش و مشهد نماييد.
اعطای تندیس جایزه ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران

به گروه صنعتی و پژوهشی زر

جایزه ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران درحالی دومین دوره خود را سپری کرد
که در این مراسم با اعطای تندیس از گروه صنعتی و پژوهشی زر تقدیر به عمل
آمد.به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشی زر ،مراسم دومین جایزه
ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران ،با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس
سازمان توسعه تجارت و صاحبان شرکتهای بزرگ تجاری هفتم اسفندماه در
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.در این مراسم سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان تنها متولی
و مرجع قانونی انتخاب نشان (برند)های تجاری برتر داخلی از چهل نشان تجاری برتر کشور تقدیر
کرد.وزیر صنعت در این مراسم پس از قرائت پیام رئیس جمهور برای دومین جایزه ملی نشان (برند)
تجاری برتر ایران به تشریح برنامه های دولت و وزارت برای حمایت از برندهای ایرانی در سطح کشور
و در سطح فرا ملی و بین المللی پرداخت .مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز
یکی سخنرانان این مراسم بود که صحبت خود با قدردانی از زحمتکشان عرصه تولید آغاز کرد و گفت:
«دست تک تک صنعتگران را می فشارم که در این عرصه سخت با تالش ،اهتمام و خستگی ناپذیر
در راستای توسعه صنعت ،اعتالی تولید کشور و درخشش نام ایران اسالمی در گستره بازارهای جهانی
قدم بر می دارند».این کارآفرین اظهار کرد« :خلق و پرورش نشان تجاری (برند) اقدامی ارزشمند در
سطح ملی محسوب می شود ،اقدامی که توسط کارآفرینان که سرمایه های توانمند سرزمین هستند،
ثبت می شود ،رشد می یابد و در صفحه افتخارات کشور می درخشد».
گمرک اعالم کرد؛

کشف  ۱۰۰تن آرد قاچاق و  ۲۵۵بطري مشروبات الکلي

ماموران گمرک در عملياتهاي جداگانهاي موفق
به کشف  ۱۰۰تن آرد قاچاق ۲۵۵ ،بطري مشروبات
الکلي و  ۳۸هزار قوطي  ۵۰گرميس��م کش��اورزي
ش��دند.به گزارش مهر ب��ه نقل از گم��رک ايران،
مأموران گمرک دوغارون با هوشياري در حين کنترل
محمولههاي صادراتي موفق به کشف  ۱۰۰تن آرد
قاچاق از  ۴تريلر بار شدند .قاچاقچيان قصد داشتند
با اظهار خالف واقع و تحت عنوان پودر کيک ،اين
مقدار کاالي يارانهاي را از کشور خارج کنند.همچنين مأموران گمرک ايالم در
مرز مهران دو دستگاه تريلر را متوقف کردند که صاحب کاال براي فرار از ارائه
مج��وز بيش از  ۴۰تن ورق فوالدي را تحت عنوان ورق گالوانيزه به گمرک
اظهار کرده بود .ارزش بار کشف شده بيش از  ۲ميليارد و  ۴۶۱ميليون ريال

بود.مأموران گمرک نخل تقي (استان بوشهر) پس
از بررسي کاالهاي وارداتي از يک لنج ۲۵۵ ،قوطي
بطري مش��روبات الکلي که به صورت ماهرانه در
بشکههاي گريس جاسازي شده بود ،کشف و ضبط
کردند.قاچاقچيان با استفاده از بشکههاي  ۲۰ليتري
ابتدا نسبت به جاسازي مشروبات الکلي و در نهايت
اقدام به ريختن گريس در باالي بشکه به ضخامت
حدود  ۲۰س��انت کرده بودند که از اين طريق قصد
عادي جلوه دادن کاالي مورد نظر را داش��تند.همچنين مأموران اين گمرک
پس از بررسي بيشتر کاالهاي موتور لنج ورودي به اين گمرک تعداد  ۳۸هزار
قوطي  ۵۰گرميسم کشاورزي که بدون اخذ مجوز الزم قصد ورود به کشور
را داشت ،کشف و ضبط کردند.

شرکت هوآوي چين از دولت آمريکا شکايت ميکند

روزنامه نيوي��ورک تايمز آمريکا گ��زارش داد که
ش��رکت هوآوي چين ميخواه��د از دولت آمريکا
به دليل ممنوع کردن اس��تفاده از محصوالت اين
شرکت در سازمانهاي فدرال آمريکا شکايت کند.
به گ��زارش فارس به نقل از نيوي��ورک تايمز ،دو
منبع آگاه گزارش دادند ش��رکت ب��زرگ هوآوي
چين ميخواه��د به دليل اقدام دول��ت آمريکا در
ممنوع کردن اس��تفاده از محصوالت اين شرکت
در س��ازمانهاي فدرال از کاخ سفيد شکايت کند.

قرار اس��ت اي��ن دعوي قضاي��ي در منطقه غربي
تگزاس که دفتر مرکزي هوآوي چين در آن واقع
شده است ،مطرح ش��ود.اين اقدام با هدف مجبور
ک��ردن دولت آمريکا به ارائه مواضع ش��فافتر در
قب��ال هوآوي انجام ميش��ود.اين ش��رکت چيني
در تالش اس��ت تا از اي��ن طريق به مقابله با يک
کمپي��ن که از س��وي آمريکا و با ه��دف مقابله با
ش��رکت هوآوي ش��کل گرفته اس��ت ،به دفاع از
خود بپردازد.مدي��ران هوآوي تاکنون واکنشهاي

ش��ديدي را نس��بت به اقدامات آمريکا و کمپيني
که عليه اين ش��رکت در بازار اين کش��ور ش��کل
گرفتهاند واکنش نشان دادهاند.هوآوي بر اين باور
اس��ت اين کمپين با هدف تخريب وجهه هوآوي
در ميان مصرف کنن��دگان آمريکايي به راه افتاده
است .سالهاست که مقامات آمريکايي مدعياند
که چينيها ميتوانند از محصوالت هوآوي که در
آمريکا مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد ،براي اهداف
جاسوسي استفاده کنند.

ط زيست نماينده مناسبي براي ايران در موافقتنامه پاريس نيست
سازمان محي 
يک کارش��ناس مس��ائل اقتصادي ب��ا تاکيد
ب��ر اينکه س��ازمان محي��ط زيس��ت ،نماينده
مناس��بي براي اي��ران در اجالسهاي مربوط
ب��ه موافقتنامه پاريس نيس��ت ،گف��ت :بهتر
اس��ت وزارتخانههاي مرتبط با ح��وزه انرژي،
اين مس��ئوليت را بر عه��ده گيرند .به گزارش
ف��ارس ،گرمايش زمي��ن در س��الهاي اخير
تبدي��ل به يکي از بحثهاي چالش برانگيز در
جهان شده است .برخي از کارشناسان معتقدند
اين تغيي��رات به دليل مصرف س��وختهايي
نظي��ر نفت و گاز و انتش��ار دياکس��يد کربن
حاص��ل از آن به وجود آمده اس��ت .براي اين
منظور موافقتنامه پاريس در س��الهاي اخير
در کنوانس��يون تغيير اقليم سازمان ملل متحد
( )UNFCCCبه وجود آمده تا در برابر اين
روند بايستد.نکتهاي که تاکنون در کشور بسيار
کمتر مورد توجه قرار گرفته ،ابعاد اقتصادي اين
موافقتنامه بين المللي است زيرا موافقتنامه
پاريس به دنب��ال تصميمگيري درب��اره آينده
انرژي در جهان اس��ت .موضوعي که در بند 1
ماده  4اين توافقنامه به وضوح قابل مش��اهده
اس��ت .اما فوکال پوينتها يا نمايندگان ايران
در اين معاهده ،سازمان حفاظت محيطزيست و

وزارت امور خارجه هستند و اين دو نهاد مواضع
و ديدگاههاي کش��ور در اين موافقتنامه مهم
جهاني را طرح و راهبري ميکنند.حميد کريم
پور کارشناس مس��ائل اقتصادي در گفتوگو
با فارس با اش��اره به اينکه نمايندگان بسياري
از کش��ورها و به خصوص کش��ورهاي دارنده
منابع ان��رژي در موافقتنامه پاريس ،مس��لط
به حوزه انرژي و مس��ائل پيرامون آن هستند،
گف��ت :به عنوان نمونه وزارت انرژي ،صنايع و
معادن عربس��تان ،فوکال پوينت اين کشور به
عنوان يکي از بزرگتري��ن توليدکنندگان نفت
دنيا است .امارات متحده عربي نيز که از منابع
سرش��ار ان��رژي بهره ميب��رد وزارت انرژي و
محيطزيس��ت را به عنوان نماينده خود معرفي
کرده اس��ت .همچني��ن وزارت تجارت ،انرژي
و فرايندهاي صنعتي انگلس��تان نيز نمايندگي
اين کشور در اين کنوانسيون را بر عهده دارد.
کريم پور افزود :اين س��وال مهم مطرح است
که چرا بايد در کنوانسيوني که به طور مستقيم
در م��ورد آينده انرژي بح��ث و تصميمگيري
ميش��ود ،نباي��د وزارت خانهه��اي مرتب��ط با
موضوع مانند وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
وزارت نيرو ي��ا وزارت نفت نماينده کش��ور و

مسئول مذاکرات باشند؟ زيرا اين وزارتخانهها
به خاطر ش��ناخت دقي��ق از ميزان و چگونگي
انتشار گازهاي گلخانهاي و چالشهاي واقعي
کاه��ش آن ،صالحيت کافي ب��راي اين امر را
دارند.اين کارش��ناس مسائل اقتصادي با تاکيد
بر اينکه س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت به
دليل س��ابقه فعاليت در حوزه محيط زيس��ت،
ش��ناخت خوبي نس��بت ب��ه آاليندهه��ا دارد،
گف��ت :اما موض��وع اصلي کنوانس��يون تغيير
اقليم و معاهده پاريس ،کاهش انتشار گازهاي
گلخانهاي اس��ت و اين گازه��ا عموما از محل
مصرف انرژي توليد ميش��ود .ل��ذا براي ارائه
تعهدات براي کشورمان در اين زمينه ،نماينده
کش��ورمان نيازمند شناخت از چالشها و موانع
پيش روي صنايع توليد کننده است.

