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تولید بیشتر گاز گلخانه ای در ایران 
نسبت به جهان 

وزارت  آموزش  معاون  قبادیان،  برات 
»امروز  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
۱.۷۲ درصدی  سهم  به  منجر  بخشی نگری ها 
هر ایرانی در تولید گازهای گلخانه ای شده که 
جهانی  متوسط  از  بیش  ۷۲ درصد  دست کم 
است. او به ایرنا گفت: »تولید خودروهایی با 
مقابل  در  و   ۵ یورو  آالیندگی  استاندارد 
بهترین  که  بنزین  سوخت  از  استفاده 
استاندارد آن یورو ۴، آن هم محدود به چند 
در  دوگانگی  گویای  است،  کشور  کالنشهر 
برنامه ریزی های رفاهی است.« قبادیان تاکید 
کرده است که تولید خودرو ی یورو ۵ بدون 
بدون   ۵ یورو  بنزین  مناسب  و  کافی  تولید 
فایده است و سازمان محیط زیست بیشتر از 
وزارت  یقه  بگیرد  را  نفت  وزارت  یقه  آنکه 

صنعت و خودروسازان را می گیرد.

خودروها بیمه شخص ثالث ندارند
غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی 
بیمه  خودروها  ۱0 درصد  اینکه  به  اشاره  با 
شخص ثالث ندارند، گفت: »درآمد حق بیمه 
تولیدی و خسارت پرداختی در 9 ماه منتهی به 
آذر 98 به ترتیب حدود ۴3.۲ و ۲۲.۴ هزار میلیارد 
بیمه  حق  رشد  و  است  داشته  رشد  تومان 
به  نسبت  پرداختی  خسارت  رشد  و  تولیدی 
مدت مشابه  سال قبل به ترتیب حدود ۴۱.۴ 

و ۲۴.۲ درصد بوده است.«
بنا به اعالم بیمه مرکزی، بیمه شخص ثالث 
و  ایران است  در  ای  بیمه  ترین مدل  زیانده 
پس از آن شرکت های بیمه ای برای بیمه نامه  
بیشترین  متحمل  درمان   تکمیلی  های 

خسارت می شوند. 

آب دزدی در تهران 
بر  نظارت  معاون  کرمی نژاد،  محمدرضا 
به  اشاره  با  تهران،  استان  آبفای  بهره برداری 
تهران  آب  کل  از  ۲ درصد  مجاز  غیر  مصرف 
آب  مترمکعب  30 میلیون  »ساالنه  گفت:   
استفاده  غیرمجاز  به صورت  استان  این  در 

می شود.«
تعداد  »میانگین  داد:  توضیح  مهر  به  او   
انشعاب های غیرمجاز در این استان سالیانه 
۱۲ هزار رشته است. این انشعاب ها بیشتر در 
امور ساخت   و در  پیرامون استان  شهرهای 

وسازهای غیرمجاز استفاده می شود.«
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میلیون 

مترمکعب

سیســتان و بلوچســتان در بیراهه سیل
جدانشدنی  جزء  پالستیکی  بلند  ]شهروند[چکمه های 
که  بچه هایی  است؛  بلوچستان  و  سیستان  در  بچه ها  زندگی 
از  آب بزنند و  برای رسیدن به مدرسه گاهی ناچار می شوند به 
رودخانه ها و مسیل ها عبور کنند. معلم سیستان و بلوچستانی 
می گوید رسیدن به کالس درس در زمستان  گرفتاری های زیادی 
دارد. در زمستان  گاهی رودخانه های فصلی طغیان می کند و دیگر 
نمی شود از کوتاه ترین راه به مدرسه رفت. مثال اگر رودخانه فصلی 
سرکش شود برای دسترسی به روستای »سی تل« باید از مسیری 
حرکت کنید که راه تان را ۲۵ کیلومتر دورتر می کند. در این مواقع 
مجبورید از دوراهی خیرآباد به اهلل آباد نایگون حرکت کنید و از آنجا 
به جاده خاکی برسید که 60 کیلومتر است و البته ۴0 کیلومتر آن در 

بستر رودخانه قرار دارد. 
باید  حتما  بلوچستان  و  سیستان  در  می گویند  محلی ها 
خودرو شاسی بلند با کمک فنر قوی داشته باشید تا بتوانید در 
این استان جابه جا شوید؛ به اصطالح خودروهای طبیعت نورد 
و  دارند  و  هایلوکس  تویوتا  پولدارتر  خانواده های  »آفرود«. 
خانواده های فقیرتر گاهی مجبورند تا کمر به آب بزنند تا بتوانند از 

کوتاه ترین مسیر به مقصدشان بروند. 

راهی نداشتیم تا فرار کنیم
شده  خبرساز  بلوچستان  و  سیستان  در  سیل  روزها  این 
، کنارک و چابهار  است. مردم منطقه قصرقند، درگان، نیکشهر
گویا وضع بدتری دارند. عباسعلی ارجمندی، مدیر کل مدیریت 
بحران استان سیستان و بلوچستان به ایلنا گفته است که ۴00 
روستای این استان در محاصره سیالب قرار گرفته است. یکی از 
اهالی بومی منطقه به »شهروند« می گوید راه آسفالته و مناسبی 
از  بیشتری  سرعت  با  دام هایشان  و  مردم  تا  نداشت  وجود 
مهلکه سیل فرار کنند و همین موضوع باعث شده است تلفات 

سنگین دامی به آنها وارد شود. 
اینجا  که  می دهد  توضیح  هم  منطقه  اهالی  از  دیگر  یکی 
اینترنت که هیچ، تلفن  هم قطع است و تنها یک ساعت در روز 
آنتن مخابراتی داریم. او تأکید می کند حتی تلفنی وجود ندارد که 
در زمان مناسب و وقتی که آب چندان باال نیامده بود از دیگران 

کمک بخواهند. 

سهم سیستان و بلوچستان از راه های ایران فقط 1.2 درصد
بزرگ ترین  از  یکی  بلوچستان  و  سیستان  در  راه  کمبود 
راهداری  کل  اداره  اعالم  براساس  این منطقه است.  معضالت 
سیستان و بلوچستان با وجود اینکه سیستان و بلوچستان 
را  کشور  وسعت  ۱۱.۱6 درصد  و  است  ایران  استان  پهناورترین 
دربرمی گیرد، اما این استان سهم چندانی از بزرگ راه های کشور 
ندارد. این وضع به حدی وخیم است که از حدود ۱6 هزار کیلومتر 
بزرگ راهی که در ایران وجود دارد تنها حدود ۲00 کیلومتر آن در 
سیستان و بلوچستان قرار دارد و به عبارت دیگر فقط حدود 
بلوچستان  و  سیستان  در  ایران  بزرگ راه های  از  ۱.۲ درصد 
ایران چیزی حدود ۲ هزار و  این، در  ساخته شده است. به جز 
آزادراه وجود دارد که سیستان و بلوچستان هیچ  ۴00 کیلومتر 
آزادراه های ایران ندارد. عالوه بر این، در ایران حدود  سهمی از 
۲00 هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد که حدود ۵۲ درصد آن 
آسفالت است. این درحالی است که در سیستان و بلوچستان 
فقط ۱۵ هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد که تنها 3۴ درصد 
آن آسفالت است. درواقع فقط حدود ۷ درصد راه های روستایی 
که  است  درحالی  این  است.  بلوچستان  و  سیستان  در  ایران 
این استان بیشتر از ۱۱ درصد مساحت ایران را تشکیل می دهد. 
بلوچستان  و  سیستان  روستایی  جمعیت   ، حاضر حال  در 
معادل  نفر  880 هزار  که  است  نفر  ۲80 هزار  و  یک میلیون 
آسفالت روستایی دسترسی دارند، درحالی  راه  به  آن  69 درصد 
، معادل   که از ۲۱ میلیون نفر روستانشین کشور ۱9.۵ میلیون نفر

9۲ درصد از راه آسفالت برخوردارند. 

راه سازی در سیستان وبلوچستان برای بخش خصوصی 
نمی صرفد

قبال  که  راه وشهرسازی  وزیر  مشاور  میرشفیع،  حسین 
در  راه  کمبود  درباره  بود،  وزارتخانه  این  روستایی  راه  معاون 
حال  در  که  می گوید  »شهروند«  به  سیستان وبلوچستان 
حاضر سازمان های دولتی برای احداث راه در کشور با مشکل 
کمبود بودجه و اعتبار مواجه هستند و از آن سمت استانی 
بخش  سرمایه گذاران  برای  سیستان وبلوچستان  مانند 
 خصوصی جذابیت ندارد که در آن منطقه سرمایه گذاری کنند و

 راه بسازند. 
منطقه  این  در  مناسب  اقتصادی  زیرساخت های  نبود 
قابل  آمار  سیستان وبلوچستان  در  تردد  که  می شود  موجب 
راه ها  سرمایه گذاران  که  است  طبیعی  و  باشد  نداشته  توجهی 
در  برسند.  درآمدزایی  به  راه ها  عوارض  محل  از  می خواهند 
راه ها  برای سرمایه گذاران  سیستان وبلوچستان میزان ترددها 

توجیه اقتصادی ندارد. 
براساس اعالم وزارت راه وشهرسازی سهم مشارکت دولت 
در ساخت آزادراه ها تنها 30 درصد است و سهم بخش خصوصی 

به حدود ۷0 درصد می رسد. 

 دست خالی بودجه های دولتی برای راه
جوابگو  راه  ساخت  برای  هم  دولتی ها  منابع  سمت  آن  از 
آزادراه های  توسعه  و  ساخت  معاون  بهرامی،  جالل  نیست. 
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل، به ایسنا گفته 
است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال حدود 
آزادراه در کشور ساخته می شود اما توانایی   هزار و ۱00 کیلومتر 
تأمین شدن  صورت  در  در  سال  آزادراه  کیلومتر  ساخت  هزار 

سرمایه مورد نیاز آن وجود دارد.
 60 حدود  ساالنه  متوسط  به  طور  که  است  داده  توضیح  او 
هیچ وجه  به  داریم  نیاز  آنچه  با  که  ساخته ایم  آزادراه  کیلومتر 
هزینه  که  می دهد  خ  ر حالی  در  موضوع  این  ندارد.  هم خوانی 

ساخت هر کیلومتر راه از سوی وزارت راه  ۱۷ تا ۲0 میلیارد تومان 
برآورد شده است. این در حالی است که بودجه سازمان راهداری 
حدود 9 هزار میلیارد تومان است و این سازمان بارها اعالم کرده 
است که با این رقم حتی نمی تواند به طور مناسب و مطلوب از 

راه ها نگهداری کند.  

پروژه های راه در سیستان وبلوچستان معطل پول
پایان عملیات ساخت  برای  نیاز  در حال حاضر هزینه مورد 
9۵۴ میلیارد  سیستان وبلوچستان  شمال  در  بزرگ راه  چهار 
استانی  و  ملی  اعتبارات  کل  مجموع  حالی  که  در  است  تومان 
برای پروژه های راه سازی اداره کل راه وشهرسازی این استان در 
 سال گذشته ۱63 میلیارد تومان بوده که از این رقم تنها ۱۷ درصد 

معادل ۲9 میلیارد تومان تخصیص داده شده است. 
 بنا به اعالم  اداره کل راه وشهرسازی سیستان وبلوچستان 
مهم ترین و بزرگ ترین مشکل استان در حوزه زیرساخت کمبود 
کاماًل  کمبود  این  استان  وسعت  نسبت  به  که  است  بزرگ راه 
اتمام  یا  بزرگ راه  احداث  در  مانع  بزرگ ترین  اما  است.  فاحش 
بزرگ راه های در حال ساخت، کمبود اعتبار و بودجه است. هر  
سال به دلیل کمبود بودجه و اختالف زیاد بین هزینه ها و بودجه 
سبب  همین  و  انجام  تأخیر  با  پروژه ها  داده شده  تخصیص 
می شود تا به نسبت استان های دیگر کمبود شدید بزرگ راه ها 

در استان خودنمایی کند. 
به جز این کیفیت راه های این استان چندان مطلوب نیست و 
آمار  معموال  سراوان  به  خاش  مواصالتی  محور  مثال  به عنوان 
زیادی از تصادف های جاده ای را به خود اختصاص می دهد و اکثرا 
استاندارد نبودن جاده را عامل این حوادث می دانند؛ این در حالی 
است که جاده خاش به سراوان یکی از راه های فرعی است و کامال 
ویژگی ها و استانداردهای یک جاده فرعی را دارد اما  میزان سرعتی 
رعایت  است،  شده  گرفته  نظر  در  جاده  این  در  تردد  برای  که 
نمی شود و همین عامل به وقوع حوادث و سوانح جاده ای در این 

محور منجر می شود.

مردِم پهناورترین استان ایران از کمبود راه رنج می برند 

فارس

کمبود راه در سیستان 
و بلوچستان یکی از 

بزرگ ترین معضالت این 
منطقه است. براساس 
اعالم اداره کل راهداری 

سیستان و بلوچستان 
با وجود اینکه سیستان 

و بلوچستان پهناورترین 
استان ایران است و 

11.16 درصد وسعت کشور 
را دربرمی گیرد، اما این 

استان سهم چندانی از 
بزرگ راه های کشور ندارد. 

این وضع به حدی وخیم 
است که از حدود 16 هزار 
کیلومتر بزرگ راهی که در 

ایران وجود دارد تنها حدود 
200 کیلومتر آن در سیستان 

و بلوچستان قرار دارد

بزرگ ترین  مالی  فسادهای  روزافزون  رشد  موازات  به  مدیریتی  ناکارآمدی های  ]شهروند[موج 
تهدیدهای حال حاضر اقتصاد ایران هستند. این مسأله را مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران گفته و حاال نتیجه گیری او که این عوامل را تنه به تنه تحریم ها مسبب به قربان گاه رفتن اعتماد 

در اقتصاد ایران می داند، شنیدنی  است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در چهارمین دوره اعطای تندیس امین الضرب که روز گذشته در تاالر 
وحدت برگزار شد، با بیان اینکه مردم نگران و بی اعتماد شده اند، اظهار کرد: »عالوه بر تحریم هایی 
که از سوی دشمنان به ما تحمیل شده، حضور مدیران ناکارآمد درکشور شرایطی را به وجود آورده که 
متأسفانه آنچه در اقتصاد قربانی شده اعتماد است. جوانان با امید از دانشگاه ها بیرون می آیند اما 

چگونه می شود در فضایی که پر از نگرانی و بی اعتمادی است، به فکر کسب وکار باشند.«
مسعود خوانساری با تأکید بر اینکه هرجا که امید بوده یا از بین رفته یا بسیار کمرنگ شده است، 
افزود: »تاریخ شهادت می دهد که در دهه60 چطور مردم هم در عرصه جنگ و هم در عرصه اقتصاد از 
خودگذشتگی کردند و بعد از آن در دهه۷0 وارد سازندگی شده و تمام تالش خود را کردند. دهه80 نیز 
خ افتاد.«  دوره اصالحات بود و اتفاقات بسیارخوبی درحوزه اقتصادی و عرصه بین المللی برای کشور ر
رئیس اتاق بازرگانی تهران دهه90 را دهه سرخوردگی مردم توصیف کرد و گفت: »این دهه با شعار 

عدالت آغاز شد اما به دلیل اشتباهات و مدیریت ناکارآمد، سرخوردگی را به دنبال داشت. خوانساری 
ناامیدی مردم را به رغم شعار عدالت و امید دستاورد دهه90 دانست.«

ینان سوء ظن به کارآفر
او اضافه کرد: »کارآفرینان، وطن پرستانی هستند که باید به جامعه شناسانده شوند اما مسئوالن 
آنها  از  نشانی  هیچ جا  ما  دلیل  همین  به  داشته اند،  سوءظن  با  توأم  نگاه  آنها  به  همواره  دولتی 
نمی بینیم.« رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در هیچ کتابی اسمی از کارآفرینان نیست، افزود: 
»کارآفرینان همان هایی هستند که درشرایط تحریم اقتصادی کلنگ راه اندازی کسب وکارها را بر زمین 
می زنند یا جوانانی که استارت آپ ها را برای توسعه کسب وکارهای نوین با تمام مشکالت راه اندازی 

می کنند اما هیچ گاه آنها را به مردم به عنوان یک الگوی قابل تقدیر معرفی نمی کنند.« 
به گفته خوانساری »هر روز شاهد آن هستیم که خبرهایی در مورد فساد مالی به گوش می رسد اما 
هیچ وقت این فسادها مربوط به کارآفرینان و فعاالن حوزه کسب وکار بخش خصوصی نبوده است.« 
او در پایان سخنان خود گفت: »باید برای بازگشت امید به مردم تالش کنیم و این مهم نیاز به 

همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی با یکدیگر دارد.«

رئیساتاقبازرگانیتهران:

اعتماد در اقتصاد قربانی شــده اســت


