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اماراتیها در بنادر عمان
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اروپا ثــروت خــود را مدیون توســعه صنعتي و
صدور محصوالت برتر خود است .آیا این محصوالت
بایــد بــه آمریــکا و ژاپن صادر شــود؟ چیــن ،هند و
برزیل )چپ باشــد یا راســت( و ترکیه ،مالزي ،تایوان
و کرهجنوبي که خودشــان غولهاي رقیب هســتند،
روسیه هم بالقوه رقیب صنعتي مهمي است .ميماند
کشــورهاي دیگري که یا اندوختههاي بانکيشان در
خطر بلوکهشــدنهاي سیاســي آمریکا و اروپاست یا
صادرات و وارداتشان در خطر تحریمهاي زورمدارانه
آمریکاســت .روســیه هم از تحریمهاي غربي بر سر
مســائل کریمه و اوکراین ناراضي است .اگر قرار باشد
ترکیه کاالهاي شناختهشــده خود را به بازار ایران در
همســایگي صادر نکند ،چه کســي زیانش را جبران
خواهــد کرد؟ اگر ترکیه از خریــد نفت و گاز کمهزینه
و ســایر مواد اولیه پتروشیمي ایران محروم شود ،چه
کسي زیانهاي ترکیه را که تولیداتش را با هزینه کمتر
رقابتپذیر ميکند ،جبران خواهد کرد؟ این اســت که
اروپا با اســتناد بــه پایبندي ایران به شــرایط برجام با
تشدید متعصبانه تحریمها از سوي آمریکا و شعار به
صفر رســاندن صادرات نفت ایران مخالفت ميکند؛
هرچند هنوز نتوانســتهاند صندوق اروپایي مبادله با
ایران را هم وارد فاز عملیاتي کنند.
آمریــکا در تهدیدهاي خود در به صفر رســاندن
صادرات نفت ایران ،شــاید ایران را با کشورهاي دیگر
عضو اوپک مقایســه ميکند و شــاید غافل اســت از
اینکه مصــرف روزانه انــرژي ایران )از نفــت و گاز(
بیش از معادل چهار میلیون بشــکه نفت خام است
که از کل تولید برخي از کشــورهاي عضو اوپک بیشتر
است .شاید این نکته براي سیاستگذاران ایران شوک
بیدارکنندهاي باشــد که با چنین مزیت برجستهاي در
مقایسه با رقبایي مانند ترکیه ،پاکستان و کرهجنوبي-
که مصارف داخليشــان را هم بایــد وارد کنند -چرا
درآمدهاي خود را به عرصههاي پرمخاطره ببرند که
برخي نارضایتيهاي داخلــي و توطئه بینالمللي را
در پي دارد؟ ميگویند از هزینههاي تولید نفت ِشــیل
آمریکا کاسته شــده و ميتواند جایگزین نفت ایران و
رقباي دیگر شــود ،گذشته از تبلیغات شــایع در بازار
نفت ،بایــد گفت که بههرحال هزینــه نوع حفاري و
داغکردن شــنهاي نفتي نميتوانــد از هزینه انرژي
گرمکردن آن کمتر باشــد و ضمنــا تخفیف در فروش
غیرمتعارف نفت در وسط دریا ،ميتواند در بهاي پایه
نفت اثرگذار باشد .چین درحالحاضر در حال مذاکره
با آمریکا براي بهبود شــرایطي است که بر اثر افزایش
تعرفههاي آمریــکا به صادرات آن کشــور به آمریکا
آســیب رســانده اســت .با خصوصیاتي که از دیدگاه
ســوداگرانه چین سراغ داریم ،بعید نیست بخواهند با
بازي با مهره ایران ،نظر لطف آمریکا را به خود جلب
کنند؛ اما مبــادالت ایران و چین که در حدود یکدهم
مبادالت آن کشــور با آمریکاســت ،رقم کمي نیست
که براي چین قابل گذشــت باشــد .منظور این نیست
که ایران از تحریم آســیب نميبیند؛ و منظور تشویق
کســاني نیست که این روزها با تشویق ایران به خروج
از انپیتــی یا برجام ،دقیقا به اهداف ســتیزهجویانه
آمریکا کمک ميکنند؛ بلکه باید مشــوق شرایطي بود
که شرایط التهاب و مخاطره را که مانع اصلي توسعه
اقتصادي در کشور است ،از میان بردارد.

منبع خبر قابل تعقیب نیست

و بــا وجود اینکه ســازمان مالیاتي تأکیــد ميکند با
الکترونیکيشدن اظهارنامهها جلوي این رویه گرفته
شده است ،همچنان شاهد رواج این پدیده هستیم.
براي مقابله با آن چه راهي وجود دارد؟
براي مقابله با این پدیده ،الزم اســت اوال نظارتها
بیشتر شود ،درثاني تمام پرداختها الکترونیکي شود و
نظر شــخص در آن دخیل نباشد .اگر نظر شخص در آن
دخیل شود ،قطعا دچار فساد ميشویم .بعضي مواقع
عکس ایــن نیز اتفاق ميافتد؛ یعني جــدا از زماني که
مأموران پیشــنهاد رشــوه ميدهند ،گاه خود بدهکاران
راههایي را براي فریب کارمندان پیدا ميکنند و باالخره
انســان هم امــکان فریبخوردن و اشــتباهکردن دارد.
اینکه افراد خودشان به صورت دستي و حضوري امور
مالیاتي را پیگیري کنند ،فســاد به دنبــال ميآورد ،اما
اگر تمام قســمتها از اظهارنامهها گرفته تا سایر امور،
الکترونیکي شوند ،مشکل فســاد در این قسمت قطعا
حل خواهد شد .این اتفاق هنوز به صورت کامل نیفتاده
اســت؛ هنوز هم بعضي پیگیريها و جلســات باید به
صورت حضوري و با مراجعه افراد انجام شــود و همه
قســمتها بهطور کامل الکترونیکي نشده و این اتفاق
فقط درباره اظهارنامهها افتاده است.
 ســازمان مالیاتي مدتي است اجراي قانون طرح
جامع را براي اصالح امور مالیاتي آغاز کرده اســت؛
اما هنوز خألهاي زیــادي وجود دارد و حتي بندهاي
قانــون مالیاتهاي مســتقیم هم اجرا نميشــود.
به طور نمونه با وجود پیشبیني قانون براي دسترسي
به اطالعات حســاب بانکي افراد ،بانکها با سازمان
مالیاتي همکاري نميکننــد .دلیل اینکه این همکاري
تاکنون صورت نگرفته ،چیست؟

که مقام معظم رهبري فرمودند ،برساند.
 ســازمان امور مالیاتي مدتي است قانون جامع
مالیاتــي را اجــرا کــرده و طبق این قانــون ،تمام
دستگاهها مانند وزارت راه و شهرسازي ،بانک مرکزي
و ...مکلف هســتند اطالعات کاملي از نحوه عملکرد
زیرمجموعه خود در اختیار ســازمان قــرار دهند؛
بااینحال هنوز علیرغم قانون ،بسیاري دستگاهها
حتي عضویت در این سیســتم را نپذیرفتهاند .دلیل
این سرپیچي از قانون چیست؟
اگــر قانوني داریم ،باید براي همه یکســان باشــد و
تفاوتي بین برخي دســتگاهها قائل نشــویم مگر درباره
دســتگاههایي که خــود قانون آنان را اســتثنا خوانده یا
مشــمول اســتثنا با فتواي حضرت امام یا مقام معظم
رهبري شــدهاند .درباره این قانون نباید از رعایتنکردن
قانون از ســوی هیچ دســتگاهي چشمپوشــي شــود.
اگر اســتثنائي قائل شــدیم ،زمینهاي براي فساد فراهم
کردهایم .باید اجبار و جریمه به کار گرفته شــود؛ چراکه
این امــر امکانپذیر و قابل کنترل اســت .باید اراده اجرا
وجود داشــته باشد .اگر اراده نباشــد؛ حتي اگر ما قانون
محکمتــري تصویب کنیم ،نتیجهاي بــه دنبال نخواهد
آورد .از این قانون ســرپیچي ميشــود؛ چون در صورت
اجراي آن شفافیت ایجاد ميشود ،فرارهاي مالیاتيشان
آشکار شده و مجبور به پرداخت مالیات ميشوند.
 یکي از قوانین ایجاد شــفافیت ،قانون انتشار و
آزادي دسترســي به اطالعات است؛ اما ميبینیم که
هیچکدام از دســتگاهها این قانون را اجرا نکردهاند.
درباره سازمان مالیاتي نیز الزم است اطالعات کامل
دریافت شــود و پرداختهاي مدیران خود را طبق
این قانون در اختیار عموم قــرار دهند؛ اما ميبینیم
این قانون اجرا نشده است .چرا سازمان مالیاتي خود
بهعنوان یک نهاد ناظر در اجراي آن کوتاهي ميکند؟
در برنامه ششــم بــراي شــفافیت در پرداختهاي
مالیاتــي و هزینههــاي ســازمانها قانوني وضع شــد.
براســاس این قانون دولــت باید ســامانهاي را تعریف
ميکــرد؛ اما به دلیل مخالفت برخــي این کار عملیاتي
نشــد .در واقع برخي از مســئوالن نميخواستند این کار
انجام شــود .ما کمبود قانون نداریم؛ بلکه از اجرانشدن
قانــون رنج ميبریــم .درباره قانون تولید نیــز این اتفاق
افتاد .اگر از قانون تولید پیروي شــده بــود ،اکنون رونق
تولید ایجاد شده بود .این موضوع را که چرا سازمان امور
مالیاتي بهعنوان نهاد ناظر قانون را اجرا نميکند ،باید از
خودشان پرسید .باید از ســازمان مالیاتي پرسید که چرا
شــما قانون را اجرا نميکنید؟ مــن ميگویم براي اینکه
مشخص نشود درآمد سازمان مالیاتي چقدر بوده و کجا
هزینه شده اســت و به چه جاهایي کمک شده که نباید
ميشده ،این قوانین اجرا نميشود.

این »نتوانستن« قطعا عیب و کوتاهي سازمان مالیاتي
ما اســت .نميتوانند؛ چون نميخواهند به این اطالعات
دست پیدا کنند .این »نتوانستن« یا از ایرادات قانون نشئت
ميگیرد که دراینصورت باید پیشنهادهایی براي اصالح
قانون مطرح کنند یا قانون مشــکلي نــدارد و ارادهاي بر
اجراي قانون نیســت .آن زمان باید بررسي شود که علت
این سرپیچي از قانون چیست؟ مثال در بحث تراکنشهاي
مالي ،ســازمان مالیاتي ورود کرد و تبدیل به قانون شــد.
بنابراین مقرر شــد که از ســال  ۹۵از طریق تراکنشهاي
مالي که افراد دارند ،مالیات آنان کنترل شده تا جلوي فرار
مالیاتي گرفته شود؛ اما این قانون را زیر پا گذاشتند و به ۱۰
سال پیش بازگشــتند .بحث دیگر این است که در برخي
سازمانها مدیران دو یا سه سال یک بار تعویض ميشوند
که این بیثباتی مدیریت در کشور موجب ميشود تا کسي
قدرت و جرئت تصمیمگیري نداشــته باشد .از بزرگترین
مشکالتي که کشور ما را تهدید ميکند ،این است که وقتي
مدیــران ما عوض ميشــوند ،ميخواهند یک تیم همراه
خودشــان بیاورند تا به آن اهدافي که دارند ،برســند .این
موجب ميشــود ما بهرهوري کامل نداشته باشیم .مثال
رئیس سابق سازمان مالیاتي در حالي از سوی وزیر اقتصاد
تغییر کرد که در رونــد فعالیتهایش رضایتمندي دیده
ميشد .االن چندین ماه است که این سازمان با سرپرست
اداره ميشــود و مردم دچار مشــکالت بسیاری شدهاند.
رئیس خصوصيسازي درحاليکه ممنوعالخروج است
و نماینــدگان بــه آن معترضاند ،برکنار نميشــود؛ اما
مدیر دیگري که در حال انجام درســت وظایفش است،
برکنار ميشود و موجب ميشــود که اینجا با سرپرست
به مشــکل بخــورد .این طریــق مدیریت پیشــرفتي به
دنبال نمــيآورد و نميتواند ما را به هــدف رونق تولید

در گفتوگو با مدیرعامل شهروند مطرح شد
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شــهروند یکي از فروشــگاههاي زنجیــرهاي مهم
در توزیــع کاالهاي تنظیم بازاري اســت .این مجموعه
توزیع بخشــي از این اقالم را بر عهده دارد اما مسعود
سریعالقلم ،مدیرعامل فروشگاه زنجیرهاي شهروند در
گفتوگو با »شــرق« اعالم ميکند کــه از  ۱۷فروردین
شرکت پشتیباني امور دام توزیع گوشت تنظیم بازاري را
در فروشگاههاي زنجیرهاي متوقف کرده است .آنطور
که سریعالقلم عنوان ميکند ،با توجه به تفاوت قیمت
گوشــت تنظیم بازاري با محصــول تولید داخل ،مردم
انتظار دارند که بار دیگر توزیع گوشــت خریداريشده
با دالر چهارهزارو  ۲۰۰توماني از ســر گرفته شــود .در
ادامه مشروح سخنان مدیرعامل شهروند درباره نحوه
عملکرد این شرکت زنجیرهاي را ميخوانید.
 شهروند یکي از عوامل توزیع محصوالت تنظیم
بازاري مثل گوشــت قرمز و مرغ است .سهم این
مجموعــه از توزیع محصوالت تنظیم بازاري چقدر
است؟
شــهروند بهعنوان یکي از بازوهاي اجرائي تنظیم
بازار در تهران اســت .اگر شــرایط ملتهبــي در بازار
باشد ،هم وزارت صمت و هم دستگاههاي ذيربط از
شهروند بهعنوان مجموعهاي که ميتواند توزیع را به
نحو درست انجام دهد ،استفاده ميکنند .ما مدتها
بود که گوشت تنظیم بازار را عرضه ميکردیم و تا ۱۷
فروردین امسال گوشت تنظیم بازار گوسفندي داشتیم
که قیمت آن تقریبا حــدود  ۴۵هزار تومان بود .از آن
تاریخ به بعد گوشت تنظیم بازار عرضه نميشود ولي
مکانیسم آن موجود اســت .یعني پشتیباني امور دام
اعالم کرده اســت که حواله ميدهد .هر ســازمان و
ارگاني ميتواند با ارائــه مدارکي براي نیروهاي خود
در ماه یك نوبت چهار کیلویي گوشــت تنظیم بازاري
دریافت کند .توزیع تخممرغ تنظیم بازاري در شهروند
بستگي به شرایط بازار و افزایش قیمت این محصول
دارد .درحالحاضــر قیمــت تخممرغ متعادل شــده
اســت .ازآنجاکه گوشــت قرمز را واردکنندهها با ارز
نیمایي ميآورند و قیمتش نســبت به گوشت تنظیم
بازار با ارز چهارهزارو  ۲۰۰توماني تقریبا دوبرابر شــده
اســت ،مردم انتظــار دارند که توزیع گوشــت تنظیم
بــازاري دوبــاره راه بیفتــد و بتوانند گوشــت تنظیم
بازاري خریداري کنند؛ زیرا قیمت گوشت تولید داخل،
مقداري باالســت .درحالحاضر گوشت تنظیم بازاري
در هیچ جا توزیع نميشود.
 در یك مقطعي بازار خیلي دچار هیجان شد و
تب خرید برخي اقالم کاالیي در بین مردم شدت
گرفت .این هیجانات در سیســتم توزیع شهروند
چه تأثیري دارد؟
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دوم اینکه نميتوان رســانه را ملزم به افشــاي
منبع خبري خود کــرد .ممنوعیت الزام رســانه به
افشــاي نام منبع خبر در قوانین ایران نیامده است؛
ولي بهعنوان یکي از ضرورتهاي امنیت رســانه و
حق کســب خبر ،یک قاعده حقوقي است که الزمه
آزادي رســانه و امنیت حرفه روزنامهنگاري است.
واقعیت این است که بسیاري از اخبار مهم و اثرگذار
و قانوني رسانهها از طریق منابعي به دست ميآیند
که اگر امنیت آنها به مخاطره افتد ،روند خبرگیري و
خبررساني رسانهها به مخاطره جدي ميافتد .سوم
اینکه چه منبع خبر در متن خبر ذکر شــده باشد چه
نام او نیامده و رســانه با قید »منبع آگاه« یا مشــابه
آن خبر را نقل کرده باشــد ،مسئولیتي متوجه منبع
خبر نیســت .نميتوان بعد از انتشار خبر منبع خبر
را بــه دلیل بیان آن خبر ،رســانه او را تحت تعقیب
کیفــري قــرار داد .اگــر آن خبر محتوایــي دارد که
شایسته تعقیب کیفري است ،رسانهاي که اقدام به
انتشار کرده است ،مسئول بوده و باید پیگرد شود .در
هر خبر ،رسانه است که باید تشخیص بدهد که مثال
خبر تا چه اندازه ممکن اســت صحت داشته باشد
یا نه ،آیا در خبر ســخن توهینآمیــزي وجود دارد یا
خیر .هر ساعت و هر روز صدها و هزاران خبر تولیدی
و غیرتولیدي از منابع مختلف در اختیار رســانه قرار
ميگیرد .هر رســانه به فراخور موضوع و سیاست و
روش خود از میان آنها انتخاب کرده و منتشر ميکند.
این خود رســانه است که باید متوجه باشد که فالن
خبر ممکن اســت داراي محتواي مجرمانه باشــد
و از انتشــار آن خودداري کند یا متوجه آثار انتشــار
خبر باشــد .درهرحال نميتوان منبع خبر را مسئول
دانســت که چرا چنین خبري را به رسانه داده است
و او را مورد پیگرد کیفــري قرار داد .وقتي منبع خبر
در متن خبر نیامده و از او بهعنوان منبع آگاه یا شــبیه
این ذکر شده است ،موضوع حساستر ميشود .رسانه
نباید نام او را افشا کند .در غیراینصورت مرتکب نقض
اخالق حرفهاي شده اســت .دیگر اینکه هیچ مقامي
هم نميتواند رســانه را ملزم به افشاي نام منبع خود
کنــد .چنین الزامي به منزله نقض حق کســب خبر و
حق امنیت حرفهاي است.

مهفام ســلیمانبیگي :در برنامه ششــم ،قانوني براي
شــفافیت در پرداختهــاي مالیاتــي و هزینههــاي
ســازمانها وضع شد .بر اســاس این قانون ،دولت باید
ســامانهاي تعریف ميکرد ،اما به دلیل مخالفت برخي
ایــن کار عملیاتــي نشــد؛ در واقع برخي از مســئوالن
نميخواستند این کار انجام شود.
دســتگاه مالیاتي ،دســتگاهي برای قضــاوت مالي
اســت و دســتگاههاي قضاوتي به دلیــل بحث اجراي
عدالــت ،ميتوانند زمینههــاي ایجاد فســاد را در خود
گسترش دهند .فســاد در سیستم مالیات کشور ميتواند
ضمن نابودکردن جایگاه اقتصادي یک کشــور ،انحطاط
ســازمانهاي عمومــي ،بياعتمادي مردم بــه دولت و
نهادهاي دولتي را در پي داشته باشد .ازاینرو ،مقابله با
فساد در این بخش در تخصیص عادالنه منابع ،افزایش
سرمایهگذاري ،اشتغال و رفاه عمومي نقش بسزایي دارد.
بر این اساس ،مبارزه با فســاد در کشور نیازمند شناخت
دقیق زمینههاي فســاد و بررســي علل در ریشههاي آن
است .سیدناصر موسويالرگاني ،نماینده حوزه انتخابیه
فالورجان در دوره هشــتم ،نهم و دهم مجلس شوراي
اسالمي ميگوید :فساد اکنون در بسیاري از دستگاههاي
ما فراگیر شــده اســت .ما انتظار داریم با حضور آیتاﷲ
رئیسي ،با فساد برخوردی جدي شود .اگر دست فاسدان
از سیســتم اداري ما کوتاه شــده و جلوي مسائلي مثل
رانت و رشــوه گرفته شود ،بســیاري از مشکالت ما حل
ميشود .ما در تمام دستگاهها افراد پاکدستي داریم که
با اندک درآمد خودشــان زندگــي ميکنند ،اما گروهي با
فساد و رشوهگیري این افراد را بدنام ميکنند .باید نظمی
جدي براي مقابله با این افراد وجود داشــته باشــد .در
ادامه گفتوگو با ســیدناصر موسويالرگاني را در زمینه
فساد در سازمان امور مالیاتي ميخوانید.
 زمینههاي بروز فساد در سازمان امور مالیاتي
چیست؟
یکي از مســائل و معضالتي که اکنون با آن مواجه
هســتیم ،فــرار مالیاتي اســت .افرادي بــا درآمدهاي
کالن هســتند که در چرخه پرداخــت مالیات گنجانده
نميشــوند یا خودشان با حسابســازي ،دست به فرار
مالیاتي ميزنند .یکي از مدیران امور مالي اذعان ميکرد
افرادي هســتند که بدون داشتن تشــکیالت خاصي و
صرفا با یــک تلفن ،بیش از برخي شــرکتهاي عظیم
تولیدي درآمد کســب ميکنند بيآنکــه ریالي مالیات
بدهند .بالطبع باید با این پدیده مقابله شــود .همچنین
افرادي هستند که با دریافت رشوه از بدهيهاي مالیاتي
ميکاهند یا آن را به صفر ميرسانند.
 از زمینههاي بروز فســاد در ســازمان مالیاتي،
گرفتن رشــوه از سوي مأموران ســازمان از مؤدیانی
خاص اســت .این مشکل سالهاســت وجود دارد
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این موضوع مربــوط به حداقل هفــت ماه پیش
اســت .اواخر مرداد و شــهریور و مهــر در چند گروه
کاالیــي التهاب رخ داد .گروه کاالهاي ســلولزي مثل
پوشــك ،نوار بهداشــتي ،دســتمال کاغذي رول ،رب
گوجهفرنگي و کنســروها دچار این هیجانات شــدند.
دورهاي تولید تن ماهي به دلیل اینکه »ایزي اوپن« آن
وارداتي بود ،دچار مشــکل شد .التهابي رخ داد که با
پوشك هم شروع شد .شهروند یك مجموعه ۲۵ساله
است .یك اعتماد عمومي نسبت به مجموعه هست.
نزدیك هزار شــرکت بزرگ با ما کار ميکنند و شریك
تجاري و طــرف قرارداد ما هســتند .این شــرکتها
شهروند را تنها نگذاشــتند .ضمن اینکه به دلیل نوع
ســاختاري که داریم ،همیشــه حجمي از دپوي کاال
را داریــم .این بــه معني احتکار نیســت .یك فرمول
کامال علمي دارد .بر اســاس دپوي کاالیي که داریم،
کاالهاي اساسي را همیشه نگه ميداریم و این ذخیره
خیلــي جاها به کمك ما آمده اســت .مثال در بحران
قبلــي حجم زیادي تن ماهي خریدیــم که قیمت آن
پنجهزارو  ۸۰۰تومان بود .هنوز داریم با همان قیمت
به فروش ميرســانیم زیرا ریالي نميتوانیم جابهجا
کنیم .تابع شــرایط بــازار بهمعناي ســوداگري اصال
نیســتیم و فقط براي ما حفظ منافع مردم ،مجموعه
و سازمان شهرداري تهران اهمیت دارد .وجود ذخایر
استراتژیك ما باعث ميشود که دیرتر از همه افزایش
قیمت دهیم .استراتژي ما این است که افزایش قیمت
نداشــته باشیم و تحمل سیستم خود را براي افزایش
قیمت زیــاد کنیم .ما وقتي که همــه افزایش قیمت
ميدهند و تولیدکننده دیگر در توانش نیست ،قیمت
کاالهاي خود را افزایش ميدهیم.
 در آستانه ماه مبارك رمضان شهروند در توزیع
سبد رمضان حضور دارد؟

فعــال وزارتخانه چیزي به ما ابالغ نکرده اســت.
ما چند مجموعــه اصلي توزیع در تهران هســتیم،
اما هنــوز چیزي درباره توزیع ســبد رمضــان به ما
ابالغ نشــده اســت و فقط در حد خبر است .شرکت
بازرگانــي دولتي به صورت متــداول کار توزیع اقالم
تنظیم بازاري را انجام ميدهد و این مســئله خاص
ماه رمضان نیســت .روال این اســت کــه به صورت
رسمی به ما اعالم ميکنند چقدر حواله روغن ،برنج
و ...داریم .پول اقالم را به حســاب خزانه ميریزیم و
کاالها را تحویل ميگیریم.
 شــهروند فروشــگاهی مجازي بــراي توزیع
کاالهاي خود دارد؛ چرا استراتژي فروشگاه مجازي
را در دستور کار خود قرار دادید؟
سامانهاي بهعنوان سامانه فروش مجازي شرکت
شــهروند به شماره  ۴۸۸۴راهاندازي شد .در کنار آن،
دو کانــال دیگر نیز براي فروش بــه صورت مجازي
تعریف شد .ما فروش مجازي را در سه محور انجام
ميدهیم؛ یک شیوه ،فروش تلفني که شیوهاي سنتي
اســت ،مدل دیگر اپلیکیشــنی اســت که افراد روي
گوشــي نصب ميکنند و  ۵۵هزار مشــتري دائم در
تهران دارد و پرداخت بهاي اقالم خریداريشــده نیز
به دو روش پُز و پرداخــت از درگاههاي الکترونیکي
انجام ميشــود و روش دیگر نیز خرید اینترنتي است
که از طریق ســایت اقدام ميکنند .قبال در مجموعه
شــهروند با یك شرکت قراردادي داشتند که اجناس
خریداريشــده از فروشــگاه مجــازي را توزیع کند.
ناوگاني توزیع اقالم شــهروند را انجــام ميداد؛ این
ناوگان چون تعلــق خاطري به ما نداشــت ،خیلي
براي مــا پرهزینه بود و آن سیســتم تبعــات زیادي
داشت .در  ۱۴ماه گذشته که من به این شرکت آمدم،
تصمیم گرفتیم بــراي این مجموعه ناوگانی طراحي

کنیــم؛ ناوگاني که متعلق به خودش باشــد .در این
راه با دو سد مواجه شدیم؛ یکي اینکه شرکت امکان
سرمایهگذاري در این حوزه را نداشت و دیگر اینکه نیاز
به جذب نیرو بود و ترجیح ميدادیم نیرو به شرکت
اضافه نکنیم .شــروع کردیم و با همه شــرکتهایي
که کار حملونقل با سیســتم »اپ« انجام ميدهند،
مذاکره کردیم .تقریبا به این جمعبندي رســیدیم که
هیچکدام از اینها نميتوانند نظر ما را تأمین کنند؛ زیرا
ناوگان در اختیار نیســتند؛ یك پلتفرم هستند و همه
در قالــب این پلتفرم کار ميکنند .با شــرکتي مذاکره
کردیم که به نوعي در شــهروند با ما همکار اســت
و جزء تأمینکنندههاي ماســت .پذیرفتند که براي ما
نــاوگان اختصاصي ایجاد کنند .همه شــاخصها را
به آنها اعالم کردیــم .گفتیم حتما از موتورهاي پاك
انژکتوري یا برقي باید استفاده کنند که آالیندگي هوا
پایین باشد ،لباس متحدالشکل داشته باشند .آموزش
ببینند و در اختیار سیســتم باشــند .ســرمایهگذاري
انجام شــد و درحالحاضر ما ناوگان داریم .درصدي
از فروش را به این شــرکت حملونقلي ميدهیم و
با الغرکردن حاشــیه سود خود ،هزینهاي به مشتري
تحمیل نميکنیم.
 چرا به ایجاد فروشگاه مجازي تأکید دارید؟
فروشــگاه مجازي بــه نفع مردم تهران اســت.
مشــتریان ما فقط اشــخاص نیســتند؛ بخش عمده
ســفارشهاي مــا از ســوی ارگانها ،ســازمانها و
بیمارستانها در تهران است .این شیوه فروش ،میزان
تــردد را کاهش ميدهــد و منجر به کاهش مصرف
ســوخت و ترافیك ميشود و به حفظ محیط زیست
و کاهــش آلودگي هواي تهران که از سیاســتهاي
شوراي شهر و شهرداري تهران است ،کمك ميکند.
ایــن کارهــا در دنیا در حال انجام بوده و نیاز اســت
چنین فروشگاههایي توسعه یابند.
 شهروند در راستاي توزیع مدیریتشده کاال و
مقابله با احتکار چه کاري ميتواند انجام دهد؟
شهروند از شفافترین شــرکتهاي کشور است.
فروشگاهي زنجیرهاي اســت که وظیفه دارد کاالي
خوب بــا کیفیت و ترجیحــا ایراني را به مشــتریان
عرضه کند تا با این روش ،واسطهها حذف شوند .ما
تولید را به مصرف وصل ميکنیم .فلســفه فروشگاه
زنجیــرهاي این اســت که واســطهها را حذف کنند.
اگر بتوانیم این فرایند را درســت اجرائي کنیم ،عمال
احتکار و ســوداگري حذف ميشود .مبارزه با احتکار
نیز بر عهده سیاســتگذاري کالن اقتصادي کشــور
است که ریلگذاري را به نحوي انجام دهند که کسي
احتکار نکند.

ﻋﻠﯽ درﺳﺘﮑﺎر  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻨﺪري
 آخرین روز از هفته گذشته ،روزنامه لبنانی االخبار
از کشــف یک شــبکه جاسوســی در امارات خبر داد
که برای توســعهنیافتگی بنادر صحار و الدقم عمان
از مدتهــا قبل به مقامات ارشــد بنادر این کشــور
رشــوههای کالن پرداخــت میکردهانــد .به گزارش
روزنامــه االخبار اخیــرا دســتگاههای امنیتی عمان،
اطالعاتی از یک شبکه جاسوســی اماراتی به دست
آوردهاند که علیه مســقط فعالیت میکرد.االخبار به
نقل از منابع آگاه نوشــته است که سازمان اطالعات
عمان ،جزئیات این شــبکه جاسوســی امــارات را از
اسامی همه جاسوســان گرفته تا شرکتهایی را که
با این شــبکه همکاری داشــتهاند ،به دســت آورده
و ایــن افراد را به دام انداخته اســت.بر اســاس این
گزارش» ،محمد بن راشــد« ،حاکم دوبی شخصا در
امور این شــبکه جاسوسی ضدعمانی دخالت داشته
و این مســئله باعث »تنش بزرگــی« بین اماراتیها و
عمانیها شده است؛ چراکه مقامهای عمان ،پس از
تهیه این اطالعــات ،پیام تهدیدآمیزی با این مضمون
به ابوظبی فرستادهاند که یا پرونده شبکه جاسوسی
را افشــا و علنی خواهند کرد یا اینکه ابوظبی اسامی
همه جاســوسهای قدیمــی و جدیــد را در اختیار
عمان قــرار دهد .در عوض ،در مقابل ســنگاندازی
برخی از مقامات عمانی به آنها پیشــنهاد رشوه داده
شــده است .این رشوه »سخاوتمندانه« شامل اعطای
تابعیت اماراتی به مقامهای دو بندر مذکور به همراه
چند آپارتمان ،ویال ،خودرو و مبالغ مالی اعالم شــده
اســت.پیش ازاین در گزارش اســفند ســال گذشته
روزنامه »شرق« نیز ،همین گمانه درباره علل واقعی
عقبماندگــی بندر شــهید رجایی مطرح شــده بود
که »یکی از دالیل عقبماندگی بندر شــهید رجایی،
همین کسانی هســتند که در ایران با کسبوکاری که
در جبلعلــی ]امارات[ به دســت آوردهاند ،از امکان
هابشــدن بندر شــهید رجایی جلوگیــری میکنند.
وجــود برخی افــراد که بــا البیگریهای گســترده
و نفــوذ به مراکــز دولتی و ایجــاد مراکز خصوصی
خاص ،مزایدههــا را هم باطل میکننــد و از حضور
بخش خصوصی واقعی عامدانه جلوگیری میکنند
تا مونوپــل آنها تحتالشــعاع قرار نگیــرد «...و در
یادداشــت جداگانه همین شماره روزنامه آورده شده
بود» :علل توسعهیافتگی بنادر امارات ،به البیهای
ایرانیانی وابســته اســت که در عقیمکردن بســیاری
از پروژههــا و ســرمایهگذاریهای خارجــی و بخش
خصوصی در بنادر ایران نقــش مهمی ایفا کردهاند.
شبکه گستردهای از دالالن و واسطهگرانی که نه برای
عزت و ســربلندی بنادر ایران که بــرای رونق بنادری
چون جبل علی و ابوظبی سالهاســت در کسبوکار
اماراتیها شــریک شــدهاند«.اینک ماهها پس از آن
گمانه ،افشای جاسوسی بازاریابان حرفهای امارات در
بنادر عمان یکی از ابهامات اصلی عدم توسعهیافتگی
بندر شهید رجایی را مجددا به یاد میآورد که حقیقتا
چگونه پس از چهار دهه از تأسیس بندر شهید رجایی
و موقعیــت جغرافیایی منحصربهفــرد آن ،این بندر
دائمــا از جایگاه واقعی خود تنزل پیدا کرده و به رتبه
بنادر درجه دوم منطقه تقلیل یافته است؟ حال آنکه
جایــگاه و اهمیتی که امروز بندر جبــل علی امارات
بهعنوان هاب منطقه به دست آورده اساسا و اصالتا
متعلق به ایران بود .چهبســا تا پیش از جنگ ایران و
عراق بندر شــهید رجایی در چنین سکو و جایگاهی
نشسته بود.افشای جاسوسی اماراتیها از بنادر صحار
و الدقم عمان در حالی صورت میگیرد که این بنادر
در یک دهه اخیر به جایگاه قابل رقابت با بندر شهید
رجایی دســت پیدا کردهاند و در ســالهای روبهرشد
بندر شهید رجایی اساسا ظرفیت عملیاتی آنچنانی
نداشــتهاند و به اینها باید این واقعیــت را نیز افزود
که جاسوســی امارات از عمان ،در موقعیتی صورت
میگیرد کــه کشــورهای عربی همــواره متحد هم
بودهاند و همیشــه در برابر ایران موضع خصمانهای
داشــتهاند .ضمن اینکــه ،منافعی کــه اماراتیها از
حذف بندر اســتراتژیک ایران در این سالها به دست
آوردهانــد ،هرگز از عدم توســعهیافتگی بنادر صحار
و الدقم به دســت نخواهنــد آورد.بنابراین نبود عزم
ملــی برای توســعه و ارتقــای بندر شــهید رجایی،
واگذاریهای صوری و بدون تشریفات قانونی ،ابطال
مزایدههــای قانونی و پرهیز از جذب ســرمایهگذاری
خارجی در همه این ســالها اگــر حاصل بیتدبیری
مدیــران ایرانی نباشــد ،باید ردپایی از واســطههای
ایرانی و شبکههای تودرتوی بازاریابان امنیتی امارات
را در آن جســتوجو کرد.در نتیجه ،شــاید با افشای
جاسوسی امارات از بنادر عمان ،حاال بیشتر این گمانه
برای فعاالن بندری نامحتمل نباشــد که اماراتیها از
دهههای گذشته همین تجربه را ـ بهعنوان مهمترین
هدف ـ در کشــورهایی چون ایران و عراق پیاده کرده
و از این حیث مطمئن شــدهاند که دیگر امکان رشد
و توسعه بنادری چون شــهید رجایی و امام خمینی
)ره( نامحتمل اســت .بنابراین در گامهای بعدی ،با
حذف بنادری چون صحــار و الدقم اکنون به اهداف
کوچکتری چشم دوختهاند.باوجوداین بایسته است
که در وضعیت خطیر کنونی تحریم که همه مجاری
ورودی ـ خروجی دریایی کشــور مورد رصد دشمنان
ایــن مرزوبوم قرار گرفته ،نهادهــای نظارتی ـ امنیتی
ما نیز این بــر این مهم نظارت کــرده و آن را واکاوی
دقیقتــری کنند تا از گزند چنین شــبکههایی مصون
مانده و در صورت مشاهده ،آنها را منهدم و بهسزای
اعمال خود برسانند.

