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ﺿﯿﺎء ﻣﺼﺒﺎح
 ســه سال بعد از نخستین کنفرانس اقتصاد ایران،
بهتازگی دومین نشســت )قبــل از ماجراهای هفته
گذشته( با شــرکت استادان دانشــگاه و کارشناسان
اقتصادی به ابتکار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی برگزار شد و به ارائه نتایج انجام
»طرح جامع مطالعــات اقتصاد ایــران« اختصاص
داشت .بخش مهمی از سخنرانیهای کنفرانس ،یک
بار دیگر نشــان داد که بنبســتهای ایران در عرصه
اقتصادی ناشی از نشناختن چموخم سیاستگذاری
در ایــن عرصه کلیدی نیســت و ریشــه اصلی نبود
اراده در مســیر فراهمآوردن شرایط الزم برای تحقق
توسعه ایران است .تجربه سده کنونی نشان میدهد
هیچ کشــور درحالتوســعهای ،بدون تکیه بر بسیج
سیاست برای متحولکردن ساختارهای اقتصادیاش
در راستای پیشــرفت از واپسماندگی بیرون نمیآید.
کانونهای کارشناســی ریشههای انحطاط اقتصادی
ایران را بهخوبی میشناســند و میدانند چگونه باید
کشــور را از واپسماندگی بیرون آورند .سالهاســت
کــه در مراکز آمــوزش عالی و کارشناســی ،تدریس
و پژوهــش اقتصــاد مشــابه روشهــای رایــج در
دانشــگاههای پیشرفته جهان انجام میگیرد و شاهد
انتشار نشــریههایی هســتیم که نقش بسیار مهمی
را در انتقــال اطالعــات و نظریههــای اقتصادی به
محافل کسبوکار و دانشگاهی ایفا میکنند .با وجود
انباشتهشدن حجم چشــمگیری از دانش اقتصادی،
کشور همچنان در گرداب مشکالت و نابسامانیهای
اقتصادی دســتوپا میزند و چشمانداز امیدبخشی
هــم برای آن دیده نمیشــود و حــوادث اخیر نیز بر
این مصیبتهــا میافزاید .این تناقض بــزرگ از چه
عواملی منشــأ میگیرد؟ مشــکل در کجاســت؟ دو
نفر از ســخنرانان کنفرانس بهگونهای احتیاطآمیز و
با تأمل بســیار حتی در این مورد بسیار حیاتی به این
تناقــض پرداختند؛ هرچند که بــرای حل آن راهحلی
که بتــوان آن را قبول کرد ،ارائــه ندادند .معاوناول
رئیسجمهور که متصدی بهسامانرســاندن ســال
اقتصاد مقاومتی در دومین سال نامگذاریشده است،
با تأکید بر دشواریهای اقتصادی ایران در عرصههای
گوناگون ،وضعیت کنونی را چنین توصیف کرد» :رفاه
مردم و قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا
کرده و از ســوی دیگر رشــد اقتصادی ،بودجه دولت
و بهــرهوری نیز وضعیت مناســبی ندارد« .مشــاور
رئیسجمهور در امــور اقتصادی ،کارنامه کشــور را
در عرصه اقتصاد چنین خالصه کرد» :تورم متوســط
نزدیک به  ۲۰درصد ،نرخ بیکاری میانگین  ۱۲درصد،
رشد اقتصادی ســرانه میانگین  ۳٫۸درصد و ضریب
جینی  ۰٫۳۸تا  ۰٫۴۲درصد که همه این شــاخصها
نشــانه نابرابریهــای اجتماعی و حاصــل عملکرد
بلندمدت اقتصاد هستند .برای خروج از این وضعیت
چه باید کرد؟ معاون اول و مشاور اقتصادی مسئولیت
را به دوش سیاســت میگذارند و بــه زبان بیزبانی!
میگویند که از دســت اقتصاددانــان به خودی خود
کاری برنمیآیــد .معــاون اول بعــد از برشــمردن
چالشهــا میگوید که مســائل را نمیتوان از طریق
»تدابیر صرفا اقتصادی« حلوفصل کرد و میافزاید:
»مهمترین چالش ما چگونگی هماهنگی میان همه
ارکان نظام اســت تا بتوانیم راهکارهای مناسب پیدا
کنیم« .مشــاور رئیسجمهوری در امور اقتصادی نیز
کموبیش به همان نتیجه میرسد و بعد از برشمردن
تنگناهای ایران میگوید» :برای خروج از این شــرایط
نیاز به یک اراده سیاسی داریم« .و نمیگویند که »اراده
سیاســی« مد نظر آنها که باید اقتصاد ایران را از فلج
کنونی بیرون بیاورد ،دقیقا در کجا لنگر انداخته است.
همه شواهد نشان میدهند که دستگاه اجرائی کشور،
با انجام اصالحات ساختاری اقتصادی مشکلی ندارد.
برنامه ارائهشــده از ســوی رئیسجمهور دربردارنده
بخش عمده مکانیســمهایی اســت که اگــر به کار
بیفتند ،میتوانند اقتصاد کشــور را از وضعیت کنونی
بیــرون بیاورند .چه اتفاقی افتاد کــه روحانی برنامه
اقتصادی پیشنهادی خود را یکسره رها کرد و به یک
سیاســت بهشــدت محافظهکارانه در راستای حفظ
وضــع موجود روی آورد؟ گفتههای نشســت به این
معناست که روحانی نمیتواند منشأ »اراده سیاسی«
الزم برای نجات اقتصاد ایران باشد .مشکل آنجاست
کــه در عرصــه داخلی ماننــد فضــای بینالمللی،
برنامهها بــا اولویتهای اقتصاددانــان نمیخواند.
در عرصــه خارجی ،تنــش با قدرتهــای جهانی و
منطقــهای از تواناییهای کشــور میکاهد و فرصتی
برای اصالحات اقتصادی باقی نمیگذارد .دلســوزان
ملک و ملت بر آن هســتند که اغتشاشات اخیر خواه
و ناخواه بر مشکالت اقتصادی دولت میافزاید و باید
در انتظار ارجاع موضوع درگیریها به شورای امنیت
ســازمان ملل بود که با قدرت آمریکا و توانمندی این
کشــور مدیریت اجرائی کشور با مخمصههایی جدید
مواجه خواهد شــد .دراینمیان تکاپوی اقتصاددانان
فعــال همچنان ادامــه دارد؛ همانگونــه که تالش
این صاحبنظران برای طراحــی الگوهای خروج از
بنبست ،تمامشدنی نیســت .بیش از سه دهه است
کــه چالشهای اقتصادی ایران بیان و برای مقابله با
آنها راهحل ارائه میشــود و آنچه در عمل مشاهده
میشود خالف آن اســت .بیمناسبت نیست در این
مقوله اشــاره شــود که :اقالم بودجه پیشنهادی ۹۷
به طور عریان زیر نورافکن در ویترینی شیشــهای قرار
گرفته تا اهل نظر بدانند که توان برنامهریزان دولت در
مقابل بودجهخواهی چگونه است .آیا میتوان گفت
حداکثر توانمندی دولت دراینباره بیش از این نیست؟

لیــال مرگن :پارك جنگلي سيســنگان کــه جزء معدود
پاركهــاي بــا امکان دسترســي به جنگل و دریاســت،
بهتازگی در معرض خطر تکهتکهشــدن قرار دارد .سال
گذشته دعواي  ۴۰ساله بین محمدحسین درویش ،مالك
هفت هزار متر از پارك جنگلي سيســنگان و ســازمان
جنگلها ،با حکم دادگاه به نفع مالك خصوصي به پایان
رســید و سازمان متولي این پارك نیز نتوانست نظر مالك
خصوصي را براي ارائه زمین معوض جلب کند .از آنجا
که بخشي از زمین این مالك خصوصي در حریم راه قرار
دارد ،باید بر اساس قانون ،خســارت زمین از دسترفته
از ســوی وزارت راه پرداخت شود؛ اما در کمال تعجب،
دفتر حقوقي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري اعالم
کرده است قصد دارد در مجاور قطعه زمین باقيمانده،
قطعه دیگري را به این مالك خصوصي اختصاص دهد.
بهاینترتیب ،بخش دیگري از این پارك از دسترس عموم
خارج خواهد شــد .پارك جنگلي سيســنگان در سال
 ۱۳۴۴از ســوی مرحوم آشــتیانی بنا نهاده شد .سیاست
بنیانگذار پارک این بود که آن را به دریا متصل کند .در آن
مقطع ،ســاحل مالک خصوصی داشت؛ به همین دلیل
 ۳۰قطعه زمین را به موازات پارک سیســنگان که مالک
خصوصی داشت ،برای توســعه پارک به سمت ساحل
شناسایی کرده و دولت وقت تصمیم گرفت این اراضي را
از مالکان خصوصي خریداري کند .بر اساس توافقاتی که
در این زمینه انجام شد ،مالکان این قطعات در باقرتنگه
بابلســر زمین جایگزین دریافت کردنــد و حق و حقوق
قانونی به آنها پرداخت شــد .صلحنامهاي نیز با مالکان
تنظیم شد .با پیروزی انقالب اسالمی ،زمینهای باقرتنگه
که بهعنوان معوض از ســوی مالکان خصوصي ساحل
پارك سيسنگان دریافت شده بود ،تبدیل به موات شدند
و در اختیار یکی از ارگانهای رســمی کشور قرار گرفتند.
نمیدانیم تمام صاحبــان این زمینها برای بازپسگیری
اموال خود اقدامی کردهاند یا خیر؛ اما دو نفر از این افراد
بــرای احقاق حقوق خود به دادگاه شــکایت کردند .به
گفته مسئوالن سازمان جنگلها ،نفر اول  ۱۰سال قبل با
شکایت به دیوان الهه  ۵۵۰تا  ۵۶۰میلیون تومان غرامت
از سازمان جنگلها دریافت کرد .نفر دوم نیز فردي به نام
منوچهر کاظمی بود که زمین خود را به وکیل پروندهاش،
یعنی محمدحسین درویش ،فروخت و اکنون او بهعنوان
مالــک زمین مورد اعتراض بهشــمار میآید .بر اســاس
مفاد پرونده مربوط به پارك جنگلي سيسنگان ،درویش
سندي مشاعي به مساحت هفتهزارو  ۸۰۰متر در دست
دارد و از دادگاه نیــز حکم را بــه نفع خود دریافت کرده
اســت؛ اما در مدت طوالنيای کــه از طرح دعاوي او در
دادگاه ميگــذرد ،از زمین مدنظــرش فقط دوهزارو ۸۰۰
متر باقي مانده اســت .بخشي از زمین او به زیر آب رفته
یا در حریم راه قرار گرفته و تبدیل به جاده شــده اســت.

مسئوالن ســازمان جنگلها بارها درباره تفاهم با مالك
خصوصي بخشي از پارك جنگلي سيسنگان براي ارائه
زمین معوض به او خبر دادهاند؛ اما خرداد سال  ۹۵شاهد
بودیم که درویش ،بخشي از پارك جنگلي سيسنگان را
بهعنوان ملك خصوصي خود نشانهگذاري کرد.
توافق با وزارت راه!
مسئوالن ســازمان جنگلها اگرچه بارها از عزم خود
براي حفظ یکپارچگي پارك جنگلي سيسنگان بهعنوان
تنها پارك ســاحلي که دسترسي به جنگل و دریا را براي
صنعت گردشــگري فراهــم ميکند ،خبــر دادهاند؛ اما
اسنادي در اختیار روزنامه »شرق« قرار گرفته که حکایت
از بذل و بخشــش دســتودلبازانه فضاي پارك دارد .بر
اساس نامه شــماره  ۹۶/۱۸/۲۲۱۲۵به تاریخ هشتم آبان
ســال جاري که از ســوی عیسي عباســي ،مدیرکل دفتر
حقوقي ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشــور،
خطاب به سیدوجیهاﷲ موسوي ،مدیرکل منابع طبیعي
مازندران-نوشهر ،نوشته شده ،قرار است بخش دیگري از
پارك را که در مجاور زمین باقيمانده درویش قرار دارد،
به این مالــك خصوصي بهجاي زمینهاي قرارگرفته در
حریم راه بدهند .در این نامه آمده است:
»احترامــا ،عطف بــه نامه شــماره ۳۶/۳۵/۹۳/۸۷
مورخ  ۹۶/۸/۶موضوع درخواســت آقاي محمدحسین
درویش مبني بر توافــق اداره کل منابع طبیعي با اداره
کل راهوشهرسازي در جهت اختصاص بخشي از عرصه
مورد مالکیت ایشــان در طرح تعریــض جاده و احداث
زیرگذر براي استفاده از قطعات مجزاشده پارك جنگلي
سيســنگان ،با توجه به اینکه موضوع از سوي ریاست
محترم ســازمان به این دفتر ارجاع شــده و همچنین با
عنایت به دستور پينوشــت مورخ  ۹۶/۸/۶جناب آقاي
دکتر منصور ،معاون محترم حفاظت ســازمان با عنوان
آقــاي مهندس اســکندري بدین شــرح »جنــاب آقاي
اسکندري با سالم ،مکررا به استان نحوه اقدام ابالغ شده

و «...و در خاتمه پیشنهاد جبران از طریق اراضي مجاور
زمیــن نامبرده را دارد و همچنیــن جناب آقاي مهندس
اسکندري نیز در مورخ  ۹۶/۸/۷با عنوان جنابعالي طي
پينوشت ،عین دستور آقاي دکتر منصور را با تأکید نظریه
ایشان ارسال نمودهاند و در خاتمه پیشنهاد تدبیر و حذف
نامهنــگاري زائــد در جهت حل مشــکل را دادهاند ،لذا
مقتضي اســت در اسرع وقت دستور فرمایید جهت حل
مشکل نامبرده جهت جبران از محل اراضي مجاور زمین
مــورد نظر اقدام و نتیجه را جهت انعکاس به ریاســت
محترم ســازمان به این دفتر ارســال نمایید« .از متن این
نامه چنین برميآید که سازمان جنگلها بهعنوان متولي
عرصههــاي طبیعي قصد دارد بخش دیگــري از پارك
جنگلي سيســنگان را در اختیار یــك مالك خصوصي
قرار دهد و بهاینترتیب بــا حضور این مالك خصوصي
در عرصه پارك ،احتمال آســیبدیدن کســبوکارهاي
ایجادشده در این پارك نیز وجود دارد.
با وجود آنکه از متن نامه چنین برميآید که مسعود
منصور ،معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها،
از ایــن تصمیــم بــراي خاتمــهدادن به پرونــده مالك
خصوصي بخشــي از پارك جنگلي سيســنگان مطلع
اســت ،اما او در گفتوگو با »شــرق« بیــان ميکند :اگر
بخواهند براي قســمتي از زمین درویش که در محدوده
راه قــرار دارد ،بخش دیگري از پارك را بهعنوان معوض
بدهنــد ،به نظر منطقي نیســت .او ادامــه ميدهد» :تا
درویش براي دریافت مجوز بــه من مراجعه نکند ،نفیا
یــا اثباتــا نميتوانم راجع بــه مکان نظــر بدهم .مالك
خصوصي زمین باید این دو مکان را صورتجلســه کند
و به ســازمان برود .وقتي پیشنهاداتش را ارسال کرد ،من
ميتوانم بگویم این کار درست است یا نه« .منصور تأکید
ميکنــد» :اگر در خود پارك زمیــن بدهیم که دیگر پارك
نیســت .این مالك خصوصي بقیه زمین خــود را باید از
اداره راه بگیرد .او هنوز پیش من نیامده است .اگر آمد ،ما

حتما این موارد را مورد نظر قرار ميدهیم«.
طبق قانون ،واگذاري پارك جنگلي ممنوع است
مســئول مســتقیم حفاظت از پاركهــاي جنگلي،
عباســعلي نوبخــت ،معــاون امــور جنگل ســازمان
جنگلهاست اما او پاسخ به پرسش »شرق« درباره پارك
سيسنگان را به زمان دیگري موکول کرد و پس از آن به
تماسهاي مکرر خبرنگار ما پاسخ نداد .همت حکیمپور،
کارشناس منابع طبیعي ،نیز در گفتوگو با »شرق« درباره
حکم صادره براي مالك خصوصي بخشي از زمینهاي
پارك جنگلي سيســنگان ميگوید :مالــك این زمین یا
مشــمول ماده  ۶۴مکــرر قانون حفاظت ميشــود یا بر
اســاس تبصره یك ماده  ۹حکم دریافت کرده است .او
اضافه ميکند :بر اساس ماده  ۶۴مکرر قانون حفاظت و
ماده الحاقي و اصالحي این قانون ،وزارت منابع طبیعي
ميتواند اراضي مستثنیات مردم را در قبال ارائه عوض،
تصرف کند .معوض اراضي تصرفشده ،با توافق طرفین
ميتواند از اراضي غیرمشجر ســایر نقاط کشور ،اراضي
جنگلي جلگهاي یا مراتع غیرمشــجر شمال تأمین شود.
اما در ســه خط پایاني این قانون به مواردي اشاره شده
که تصور ميشود سازمان جنگلها در مسئله پارك ملي
سيسنگان ،راحتترین راه را انتخاب کرده است.
به گفته حکیمپور ،براساس بخش پایاني این قانون،
بهاي عــوض و معوض با جلب نظر کارشــناس تعیین
ميشود و اگر مالك مستثنیات ،مایل به اجراي هیچکدام
از شقوق قیدشــده در قانون فوق نباشــد ،وزارت منابع
طبیعي مســتثنیات فوق را طبق نظر کارشــناس رسمي
دادگســتري از محل اعتبار طرحهــاي مربوطه پرداخت
خواهد کرد؛ یعني ســازمان جنگلها ميتوانست از این
گزینه براي حل مشکل استفاده کند.
او با تأکید بر اینکه مستندات این پرونده را ندیده است،
درباره مفاد تبصره یك ماده  ۹نیز بیان ميکند :بر اساس
یکي از بخشنامههاي سازمان جنگلها ،به صراحت اعالم
شده است که عرصه معوض باید بالمعارض و خارج از
طرحهاي مصوب سازمان جنگلها باشد و سند مالکیتی
به نام دولت داشته باشــد .این کارشناس منابع طبیعي
ادامــه ميدهد :بر اســاس قانون ،واگــذاري زمینهاي
جنگلي و بیشــههاي طبیعــي ،مراتع عمومــي ،حریم
روســتاها ،نهالســتانهاي عمومي و پاركهاي جنگلي،
جنــگل دستکاشــت عمومي ،حریم قانون تأسیســات
دولتي و همچنین راههاي مسیر کوچ ایلنشینها و حریم
آنها ممنوع اســت .به این ترتیب ،معلوم نیست چگونه
سازمان جنگلها قصد دارد نه تنها بخش باقیمانده زمین
درویش را از پارك جنگلي سيســنگان تأمین کند ،بلکه
قسمت دیگر را نیز که در حریم راه بود ،دست و دلبازانه
از عرصههــاي غیرقابلواگذاري این پارك عمومي تأمین
خواهد کرد!

چینيها باز هم عقب کشیدند

5

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻧﻮروزي  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯽ
 براســاس آخرین آمار صنعت بیمه که در سالنامه
آماري بیمه سال  ۱۳۹۵انتشار یافته ،خالصه مختصات
صنعت بیمه کشور عبارتاند از:
 ۳۲ -۱شرکت بیمهاي فعال با دارابودن هزارو ۱۱۵
شعبه مشــتمل بر ۱۸هزارو  ۷۵۱نفر شاغل در سراسر
کشور حضور دارند.
 -۲این شــرکتهاي بیمــهاي داراي ۳۱هزارو ۲۳
نمایندگي فعــال ،هزارو  ۱۱نماینــده بیمه تخصصي
و  ۶۴۰کارگــزار فعال بیمهاي و  ۱۹۹ارزیاب خســارت
بیمهاي در کل کشور هستند.
 -۳فارغ از شــرکتهاي بیمه آســیا ،بیمه البرز و
بیمــه دانا که عمال دولتي و ســپس خصوصي تلقي
شــدهاند و کماکان ســهام آنهــا در اختیــار نهادها و
شبهنهادها اســت ،بیمه پارسیان بهعنوان اولین بیمه
کامال خصوصي رتبه نخست صنعت بیمه را دارد.
 -۴خالصه عملکرد صنعت بیمه ایران در مقایسه
با صنعت جهاني بیمه در جدول زیر ارائه شده است.
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ دﻻر ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ
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جدول فوق تفاوت معنیدار شاخصههای صنعت
بیمــه در ایران و جهان را بیــان میکند که حکایت از
عقبماندگی صنعت بیمه ایران حتی از شاخصههای
اقتصادی منطقه دارد.
ســود خالص صنعت بیمه ایران در ســال ۱۳۹۵
)هفتهــزارو  ۵۱۶میلیــارد ریال( نســبت به جمع
داراییهای در اختیار این صنعت ) ۳۴۴/۶۴۷میلیارد
ریال( معــادل دو درصد و ســود خالص نســبت به
حقوق صاحبان سهام ) ۴۴/۱۶۶میلیارد ریال( معادل
 ۱۷درصد بوده که در مقایسه با نسبتهای مشابه در
صنعت جهانی بیمه تأملبرانگیز است .از دیگر نکات
خواندنی گزارش عملکرد ســال  ۱۳۹۵صنعت بیمه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 باالترین حق بیمه ســرانه کشــور بــه ترتیب در
استانهای تهران ،یزد ،ســمنان ،هرمزگان ،مازندران،
اصفهان و البرز است.
 بیشــترین درآمد حق بیمه تولیدی بــه ترتیب در
اســتانهای تهران ،اصفهان ،خراسانرضوی ،فارس،
خوزستان ،آذربایجان شرقی و مازندران است.
 مقایســه ســهم حق بیمــه تولیدی و خســارات
پرداختی در استانهای کشور نشــاندهنده آن است
که عمال فقــط در تهران حق بیمــه تولیدی بیش از
خســارات پرداختی است و در ســایر استانها این دو
عدد مشابه هستند.

ﺑﺎزي ﻣﺘﺤﺪ اﯾﺮان ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ درﯾﺎﻧﻮردان ﮔﻤﺸﺪه
شــرق :زمان میگــذرد .تــرس چینیهــا کار را خراب
کرده .مســئوالن چینــی به بهانــه خرابــی آبوهوا و
احتــراق کوچکی که روی نفتکــش رخ داده ،عملیات
اطفــای حریق را متوقف کردهاند و بــه تکرار بهانههای
زیستمحیطی را مطرح میکنند .رسانههای چینی خبر
منتشر میکنند که انفجار دیگری در نفتکش رخ داده.
ســازمان بنــادر و دریانوردی خبر میدهــد که اگر آتش
قابلکنترل باشد ،تجســس را شروع میکنیم .قرار است
اگر شــرایط قابل کنترل باشــد ،هلیکوپتری برای اطفای
حریق به محل برود و  ۱۲تکاور نیروی دریایی ارتش ایران
نیز وارد عملیات شود.
تعلل دوباره چینیها
هادی حقشــناس ،معاون دریایی ســازمان بنادر و
دریانوردی ،در گفتوگویی کوتاه با »شرق« از تعلل دوباره
چینیهــا گله میکند و میگوید :بــا وجود پیگیریهای
وزارت امــور خارجه ،ســفیر و سرکنســولگری ایران در
شــانگهای ،هنوز نتیجهای نگرفتیم و بــاز هم چینیها
همــکاری مورد نظر را تا این لحظه انجــام ندادهاند .به
گفته او ،هنوز عملیات اطفای حریق ادامه دارد ،اما آتش
خاموش نشده و عملیات ادامه دارد .حقشناس با اشاره
به اینکه قرار است امشب )دیشب( نیروی دریایی ارتش
ایران به مقصد شــانگهای پرواز کند ،میگوید :اگر اکیپ
نیروی دریایی ارتش هم به شانگهای برسند ،مجبورند از
شناورهای چینی استفاده کنند ،زیرا فاصله ایران با چین،
پنجهزار مایل اســت و در عمل اعزام تجهیزات از سوی
ایران بسیار زمانبر است و اگر ایران بخواهد تیم عملیاتی
به منطقه اعزام کند ،به  ۲۰روز وقت نیاز است.
درخواست جدید ایران از چین
کاپیتان محســن بهرامی ،ســخنگوی شــرکت ملی
نفتکش در حادثه کشتی سانچی در گفتوگو با »شرق«
درباره آخرین اخبار پیرامــون این حادثه میگوید :اکنون
)دیشــب( به علت تاریکی هوا ،عملیات از ســوی چین
متوقف شده و امیدواریم طبق قولی که دادهاند ،اطفای
حریق را از فــردا )امروز( دوباره آغاز کنند .کشــتیهای
ژاپنی نیز فــردا )امروز( به محل حادثه میرســند .او با
اشــاره به پیگیریهای مقامات ایران از مســئوالن چینی
میافزاید :درعینحال ،جلســهای در سفارت چین امروز
)دیروز( برگزار شــد و ســعی شــد به دولت چین فشار
بیشتری بیاورند .مقامات چینی از طریق سفارت ،قرار شد
این پیام را به مســئوالن در چیــن منتقل کنند که اطفای
حریق را جدیتر بگیرند تا شرایط برای اعزام و گسیل ۱۲
نفر از تکاوران ایران که امشــب )دیشــب( به شانگهای
میرسند ،فراهم شود تا هرچه سریعتر روی کشتی رفته
و عملیات جستوجو را آغاز کنند تا دریانوردان را نجات

دهیم .کاپیتان بهرامی با اشاره به درخواست جدید ایران
از چیــن نیز میگویــد :از دولت چین از طریق ســفارت،
درخواســت کردهایم قایــق و امکاناتــی در اختیار ایران
قــرار دهد تا از افراد متخصــص و داوطلب ایرانی برای
اطفــای حریق بهره بگیریم .ســفارت در مرتبه و مقامی
نیست که درخواست ایران را سریعا بپذیرد ،اما مقرر شد
درخواســت ایران به مسئوالن در چین منتقل شود .او با
اشاره به انفجار جدیدی که رخ داده ،میگوید :این انفجار
تفاوت فاحشی در وضعیت کشــتی ایجاد نکرده است.
این از جمله انفجارهایی است که در اینگونه محمولهها
محتمل اســت؛ حریق بیشــتر میشــود و پس از مدتی
دوباره به وضعیت قبل برمیگــردد .به هر حال مخازن
پر هستند و محموله در تماس با حرارت قرار میگیرد و
مشــتعل میشود .اما اینکه بگوییم خیلی شرایط نسبت
به قبل ،متفاوت شده ،اینگونه نیست و تنها کمی وسعت
آتش گســتردهتر شده است .این مقام مسئول با اشاره به
دغدغه زیستمحیطی چین ،میافزاید :چینیها دغدغه
زیســتمحیطی دارنــد و از بیان این موضــوع نیز ابایی
ندارند .اما ایران دغدغه جــان نفرات و تعیین وضعیت
آنها را دارد و منتظریم تا کشتی قابل ورود تکاوران شود.
این تفاوتهاست که ایجاد مشــکل کرده .بههرحال در
تالش هســتیم که از تمامی جهات به چین فشار بیاوریم
تــا این موضوع را هرچه ســریعتر پیگیری کند .او با بیان
اینکه هماکنون امکان دردســترسبودن اطالعات علت
حادثه وجود نــدارد ،ادامه میدهد :چینیها نمیتوانند
اطالعات را در اختیار متخصصان و ارگانهای مســئول
بینالمللــی قرار ندهند ،زیرا موضــوع ابعاد بینالمللی
دارد ،اما اینکه فکر کنیم در این مقطع دسترســی سهل
و راحتی به اطالعات خواهیم داشت ،فعال سخت است.
البته با نمایندگان ســازمان بنــادر و دریانوردی صحبت
کردیــم .از طرف ســازمان بنادر و دریانــوردی ،مدیر کل
امور دریایی اکنون در شانگهای حضور دارد .درخواست
کردهایم این مقام مســئول تاجاییکــه میتواند اعمال
نفوذ کند و با دریانوردان حاضر در کشــتی باربری چینی
که اکنون در شــانگهای هســتند ،دیدار کند و اطالعاتی
را در اختیــار بگیرد .به گفته او ،طبــق آخرین اطالعات
تیمهای مختلف تحقیق را آغاز کردهاند .از طرف دولت
ایران ،نماینده پرچم پاناما فــردا )امروز( در چین حاضر
خواهد شد و در جلسات حاضر میشوند .با این اوصاف
به نظر میرســد فردا )امروز( تحقیــق و تفحص قطعا
بهطورجدی آغاز خواهد شــد .ســخنگوی شرکت ملی
نفتکش همچنین در گفتوگو با ایســنا گفت :شرکت
نفتکش با سازمان بنادر و دریانوردی مذاکره کرده تا اگر
شرایط مساعد بود ،هلیبورد انجام شود و تیم عملیاتی

از ایران با هلیکوپتر به منطقه اعزام شود .محسن بهرامی
با اشاره به آغاز عملیات اطفای حریق توسط تیم چینی
از ســاعت پنج بامداد به وقت ایران ،اظهار کرد :چینیها
به بهانه بــدی آبوهوا و بهدلیل احتــراق کوچکی که
روی نفتکــش رخ داده بود عملیــات اطفای حریق را
متوقف کردند .در شــرایطی که نفتکش ایرانی پس از
برخورد با کشتی باری چینی در دریای چین شرقی برای
چهارمین روز همچنان در حال سوختن است ،یک مقام
وزارت اقیانوسها و شــیالت کره جنوبی به رویترز گفت
آتشســوزی این نفتکــش ممکن اســت حداکثر یک
ماه همچنان ادامه پیدا کند .به گزارش ایســنا به نقل از
رویترز ،دهها قایق امداد با بادهای شــدید ،موجهای بلند
و دودهای سمی در منطقهای به مساحت سههزارو صد
کیلومترمربع برای یافتن  ۳۱ملوان مفقودشده و اطفای
حریق مبارزه میکنند ،درحالیکه نگرانیهای فزایندهای
نســبت به احتمال انفجار یا غرقشدن این کشتی وجود
دارد .پارک ســون دانگ ،یک مقام در وزارت اقیانوسها

و شــیالت کره جنوبی ،به رویترز گفت :بــا درنظرگرفتن
مــوارد قبلی ســانحه نفتکشها ،ما بر ایــن باوریم که
شــعلههای آتش حداقل دو هفته یا یک ماه ادامه پیدا
خواهد کرد .آنچه ما درحالحاضر نســبت به آن نگران
هستیم ســوخت بانکر اســت که در صورت غرقشدن
کشــتی ،آب را آلوده خواهد کرد .این پیشبینی در حالی
اســت که ســخنگوی کمیته اضطرار سانحه نفتکش
»سانچی« با بیان اینکه آغاز عملیات مهار آتش از سوی
چینیها ناشی از پیگیری رئیسجمهوری و وزرای دولت
و فشار به دولت چین بوده است ،گفت :چنانچه چینیها
عملیات اطفای آتش را جدی بگیرند ،در دو تا ســه روز
میتوان آتش را خاموش کرد.
نامهربیعیبهوزیرمنابعانسانیچین
در همین رابطه خبر ميرسد وزیر کار و رفاه اجتماعی
کشــورمان در نامهای پیگیری مناســب نیــروی دریایی،
وزارت حملونقل و دیگر ســازمانهای ذیربط چین را
در عملیات امداد و نجات کشتی سانچی خواستار شد.

ﺧﺒﺮ

نفت  ۶۹دالر شد
 دیروز در بازارهای جهانی بــا ادامه کاهش تولید
اوپک و وجود تقاضای مناسب در بازار ،نفت برنت به
 ۶۹٫۲۳دالر و نفت خام آمریکا به  ۶۳٫۵۵دالر افزایش
یافت .به گزارش فارس به نقل از رویترز ،قیمت نفت
آمریکا دیروز به باالترین میزان از ســال  ۲۰۱۴رســید و
تحلیلگران میگویند که بازار ممکن اســت با افزایش
بیش از حد قیمت روبهرو شــود .هر بشکه نفت خام
آمریکا با  ۵۹ســنت افزایش  ۶۳٫۵۵دالر فروخته شد
که باالترین رقم از  ۹دســامبر  ۲۰۱۴بهشــمار میرود.
هر بشــکه نفت برنت با  ۴۱سنت افزایش  ۶۹٫۲۳دالر
معامله شــد .نفت برنت در ساعات پایانی معامالت
دیروز به  ۶۹٫۲۹دالر رسید که باالترین رقم از می ۲۰۱۵
بهشمار میرود.

