
بر اساس بخشنامه جديد گمرك

اعتبار ثبت سفارش كاالها ۹۰ روزه شد
اقتص�ادي  وي�ژه  و  آزاد  مناط�ق  ام�ور  و  واردات  مرك�ز 
گم�رك اي�ران در بخش�نامه اي ب�ه گم�ركات سراس�ر كش�ور 
اع�ام ك�رد ك�ه مهل�ت اعتب�ار ثب�ت س�فارش كااله�ا ت�ا 
اط�اع ثان�وي ۹۰ روز از تاري�خ ص�دور تعيي�ن ش�ده اس�ت. 
بر اس��اس بخش��نامه اي كه به گمركات ارس��ال ش��ده و در راستاي 
اجراي م��اده ۴۰ آيين نامه اجرايي قانون مقررات ص��ادرات و واردات، 
مدت اعتبار ثبت س��فارش تا اطالع ثانوي ۹۰ روز تعيين شده و موارد 
مربوط به تبصره ۳ ماده ۴۰ آيين نامه فوق پس از تعيين توسط وزارت 

جهاد كشاورزي به آن دفتر اعالم خواهد شد. 
همچنين اعتبار درخواس��ت هاي ثبت س��فارش ۳۰ روز تعيين شد و 
حداكثر مهلت ورود كاال به كش��ور از طري��ق روش غيربانكي حداكثر 
ظرف ۹۰ روز از تاريخ صدور ثبت سفارش است كه واردكننده در اين 

بازه زماني، مجاز به ورود كاال به كشور است. 
از طريق روش بانكي نيز مهلت ورود كاال به كش��ور پس از صدور ثبت 
س��فارش، تابع مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 

خواهد بود. 
حداكثر زمان پرداخت كارمزد، ۷۲ ساعت بعد از تأييد پرونده و صدور 
فيش كارمزد تعيين ش��ده و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، 

درخواست ثبت سفارش يا تمديد حذف مي شود. 
تغيير نوع كاالي اساس��ي در ثبت س��فارش هايي كه براي آنها اعتبار 
اسنادي گشايش شده يا حواله ارزي بانكي ارسال شده است، بر اساس 

درخواست بانك و مجوز دستگاه هاي ذي ربط قابل انجام است. 
تمديد ثبت س��فارش صرفاً بر اس��اس تبصره يك ماده ۴۰ آيين نامه 
اجرايي قان��ون مقررات ص��ادرات و واردات و در ص��ورت تأييد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قابل انجام اس��ت و در غير اين صورت تمديد 

ثبت سفارش امكانپذير نيست. 

نفت  به ۶۵ دالر رسید
قيم�ت ه�ر بش�كه نف�ت برن�ت ام�روز ب�ا ۶۰ س�نت، مع�ادل  
رس�يد.  س�نت   ۲۹ و  دالر   ۶۵ ب�ه  افزاي�ش  درص�د   ۰/۹
به گزارش رويترز، پس از بسته شدن خط لوله فورتيز در درياي شمال 
كه موجب توقف عرض��ه مقدار قابل توجهي نفت به بازار ش��د، قيمت 
نفت برنت براي اولين بار از سال ۲۰15 تاكنون به باالي 65 دالر در هر 
بشكه رسيد.  بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت امروز با 
6۰ سنت، معادل ۰/۹ درصد افزايش به 65 دالر و ۲۹ سنت رسيد. اين 
اولين بار از ژوئن ۲۰15 تاكنون است كه قيمت نفت برنت به باالي 65 

دالر در هر بشكه مي رسد. 
قيمت هر بشكه نفت خام امريكا نيز امروز با ۳1 سنت، معادل نيم درصد 
افزايش به 58 دالر و ۳۰ سنت رسيد.  جفري هالي، تحليلگر بازار نفت 
در مؤسسه اوآندا در س��نگاپور گفت: »افزايش قيمت نفت برنت ناشي 
از انتشار خبرهايي در مورد تعطيلي خط لوله فورتيز در درياي شمال 
براي چند هفته است. ظاهراً يك ترك در اين خط لوله پيدا شده است. 
اين خط لوله يكي از مسيرهاي مهم عرضه نفت برنت است.« خط لوله 
فورتيز انگليس كه بزرگ ترين خط لوله انتقال نفت اين كشور با ظرفيت 
۴5۰ هزار بشكه در روز است، روز دوشنبه بسته شد.  بانك  اي ان زد در 
يادداشتي نوشت: »واكنش بازار نشان مي دهد كه در وضعيت شكاف كم 
بين عرضه و تقاضا، هرگونه اختاللي در عرضه نفت مي تواند به سرعت بر 
قيمت ها تأثير بگذارد.« اين افزايش قيمت قابل توجه نفت برنت شكاف 
قيمت بين دو شاخص نفتي را به حدود ۷ دالر در هر بشكه رسانده كه 
باالتر از ش��كاف حدود 5 دالري هفته گذشته است و موجب جذاب تر 

شدن نفت خام امريكا براي خريداران خواهد شد. 

  توافق شركت ايراني و سوئیسی
 براي تولید قطعات خودرو در ايران

رويترز اعام كرد: ش�ركت عايق خودروی ت�وس و گروه صنعتي 
اتونئوم س�وئيس براي س�اخت قطعات خودرو به توافق رسيدند. 
گروه صنعتي اتونئوم س��وئيس با عايق خودروي توس )AKD( براي 

توليد و توزيع تجهيزات در ايران با مجوز انحصاري به توافق رسيدند. 
شركت عايق خودروي توس سيستم هاي كارپت و قسمت هاي داخلي 
داش��بورد را در كارخانه مش��هد براي ش��ركت ايكاپ توليد مي كند. 
اين كارخانه حاصل س��رمايه گذاري مش��ترك ايران خ��ودرو و گروه 
خودروسازي فرانسه است.  گروه صنعتي سوئيس اعالم كرد: نخستين 
وس��يله با قطعات و تجهيزات اتونئوم قرار اس��ت در اوايل سال ۲۰1۹ 

عرضه شود.

 ارائه پیشنهادات جديد 
افزايش قیمت برق به دولت

مع�اون وزي�ر ني�رو در ام�ور ب�رق و ان�رژي ب�ا تأكيد ب�ر اينكه 
وزارت ني�رو بر اس�اس قان�ون پيش�نهاد افزايش قيم�ت برق را 
جمع بندي و به دولت منعكس كرده اس�ت، گفت: سازمان برنامه 
و بودجه قيمت تمام ش�ده ب�رق بي�ش از ۹۰ توم�ان را پذيرفت. 
هوش��نگ فالحتيان در گفت و گو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
وزارت نيرو پيشنهاد جديدي در خصوص قيمت برق به دولت ارائه كرده 
است، گفت: آنچه ما در خصوص قيمت جديد برق در دولت شنيده ايم 
مطالبي بوده كه در سطح دولت مطرح شده و اين مطالب از پل ارتباطي 

مثل سازمان برنامه و بودجه است. 
وي افزود: مطالب و موضوعات را وزارت نيرو بر اس��اس قانون براي كل 
كشور ديده، جمع بندي و منعكس كرده  است. دولت كل مسائل كشور 

را بررسي مي كند و آنها بايد تصميم بگيرند كه چه كنند. 
فالحتيان ادامه داد: وزارت نيرو منتظر اس��ت هر تصميمي كه دولت 
گرفت را اجرا كند، اما هنوز مطلب مشخص از سوي دولت صادر نشده 
است كه بخواهيم آن را اعالم كنيم. بدنه وزارت نيرو از اينكه دولت چه 
اقدامي را براي حامل هاي انرژي مدنظر دارد و چه نرخي را قرار اس��ت 
اعالم كند، اطالع كامل و دقيقي ندارد.   معاون وزير نيرو در امور برق و 
انرژي در پاسخ به اين سؤال كه وزارت نيرو براي قيمت برق چه ميزان 
رشد را پيشنهاد داده اس��ت، گفت: متوس��ط فروش برق 6۷ تومان و 
قيمت تمام ش��ده برق بدون محاسبه س��وخت در حال حاضر بيش از 
1۰۰ تومان است، اما خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه عدد باالي ۹۰ 
تومان را براي قيمت تمام شده برق پذيرفته است كه قابليت وجودي 
دارد، بنابراين فاصله بين اين دو عدد بايد به گونه اي جبران و تأمين شود.  
فالحتيان ادامه داد: وزارت نيرو بدهي قابل توجهي به توليدكنندگان 
برق دارد كه متقاباًل توليدكنندگان هم به بانك ها بدهي دارند، بنابراين 
بخشي از مسائل در قالب مفاد بودجه ۹۷ به گونه اي و با ارائه راهكارهايي 

مشخص شده است كه تهاتر بدهي ها انجام شود. 
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 البی مديران خوشبخت شركت های سودده دولتی
هزار میلیارد تومان از بودجه برای بلعیدن 813 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

20640بانك انصار
102983كارخانجات توليدي شيشه رازي 

32123بيمه ما
2632125پتروشيمي آبادان 

3164150گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
192791معدني وصنعتي چادرملو

3766177پااليش نفت تهران
89942سيمان كردستان

5766268كاشي پارس 
4755219نفت پارس 

180782توسعه معادن وفلزات 
7085321پااليش نفت بندرعباس

4302194دوده صنعتي پارس 
200588كارخانجات توليدي شهيدقندي

73632سرمايه گذاري مسكن 
218694كارخانجات توليدي شيشه رازي 

136458بيمهما
2495106فوالدكاوهجنوبكيش

7978338گروهمپنا)سهامي عام(
3764159آلومراد

6111253مس شهيدباهنر
151362توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

2838115توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
2886115فوالدمباركه اصفهان

131751س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
14403548معادن بافق 

2880109فوالدمباركهاصفهان
5980226داده گسترعصرنوين- هايوب

3314117الكتريك خودروشرق 
4901173قندهكمتان 

96834سرمايه گذاري بهمن 
166558فوالدآلياژيايران

281898قندنيشابور
3025105ايران خودرو

200569گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
4365149كربن ايران 

240776گسترش نفت وگازپارسيان
284489پتروشيمي شيراز

250175توريستي ورفاهي آبادگران ايران
165849سرمايه گذاري صنعت نفت  

299887صنايع كاغذسازي كاوه 
2828سرمايه گذاري سپه 

227762حفاريشمال
6301170كارتن ايران 

7323194پااليش نفت تبريز
4498116كال سيمين 

143133سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
11592264نفت سپاهان

253556پتروشيمي شازند
109124ملي صنايع مس ايران  

286261لنت ترمزايران 
96220سرمايه گذاري خوارزمي

302358معدني وصنعتي گلگهر
279752تراكتورسازي ايران 

122222سرمايه گذاري شاهد
286451سيمان غرب 
6917122شيشه همدان 

120821سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (
372863حملونقل پتروشيمي)سهامي عام(

195932ايران ياساتايرورابر
479977همكارانسيستم

152324سرمايه گذاري ملي ايران 
261141فروسيليس ايران 
268541سيمانخوزستان

258939دارويي لقمان 
9271138صنايع شيميايي سينا

269040صنايع الستيكي سهند
518272كارخانجات قندقزوين 

8115107باما
159621سرمايه گذاري توسعه صنعتيايران

108414سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
132517سرمايه گذاري سپه 

344642لعابيران 
250330مارگارين 

445752فوالدخوزستان
435950نيروترانس 

141516ليزينگ صنعت ومعدن 
514255سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

93510سيمان سپاهان 
25771274قندشيرين خراسان 

11039117نفت بهران 
207922ملي صنايع مس ايران  

246726سرمايهگذاريساختمانايران
258726ملي سرب وروي ايران 

27891276سازه پويش 
13134128فرآوري موادمعدني ايران 

195719بين المللي محصوالت پارس 
242223توليديچدنسازان

231822توليدمحورخودرو
222821شكرشاهرود

287427كاشي الوند
375533بورس اوراق بهادارتهران

12031102گروه صنعتي پاكشو
7106سرمايه گذاري مسكن 
215218صنايع شيميايي فارس 

10798ليزينگ ايران 
8236سايپاديزل 

169012آلومينيوم ايران 
375526نيروكلر

9076كمباين سازي ايران 
599638فيبرايران 
10046بانكملت

13748نوردآلومينيوم 
594332قندلرستان 

372620س.صنايع شيميايي ايران
417722پتروشيمي مبين

267711توسعه معادن روي ايران 
14265سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

642922پتروشيمي پرديس
20056فرآورده هاي نسوزآذر

469612گلتاش 
7882بين المللي توسعه ساختمان

22415شهدايران 
457510سيمان هرمزگان 

24055صنعتي بهشهر
15163لبنيات كالبر

23004سرمايه گذاري آتيه دماوند
44937صنعتي آما

12992سيمان شاهرود
41135مهندسي نصيرماشين 

837010پارس خزر
89079پتروشيميجم

40054پاكسان 
2973029توليدي مهرام 

1274411معدني امالح ايران 
23302صنايع كاشي وسراميك سينا

2349713البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
173797شركت ارتباطات سيارايران

30971پارس سرام 
37951فوالدخراسان

80292فرآورده هاي غدايي و قندپيرانشهر
55621سبحان دارو

75811شهد
18110بيمه ملت

10560سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
48960كارخانجات داروپخش 

173140داروسازي سينا
51010سرمايه گذاري دارويي تامين

210060 داروسازي زهراوي 
23890فوالدكاوه جنوب كيش

27110صنايع پتروشيمي كرمانشاه
32060سيمان فارسنو
19390سيمان كرمان 
15020سيمان تهران 

21140توسعه شهري توس گستر
54850ايران ترانسفو

1020 گروه صنايع بهشهرايران 
400سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

6000توسعه شهري توس گستر
1-13896گروه صنعتي ملي )هلدينگ 

2-16272گلوكوزان 
2-15531داروسازي اسوه 

نايب رئيس اتاق ايران: دولت با كدام هدف راهبردی به مديران خوشبخت دهها شركت سودده دولتی 813هزارميليارد تومان بودجه می دهد؟!
همين بودجه را به بانک بدهيم سودش بيشتر از سوددهی اين شركت ها است!

بودجه ش�ركت هاي دولتي با بي�ش از 8۰۰هزار 
ميليارد توم�ان در س�ال، تقريب�ًا ۲۰ برابر كل 
ياران�ه پرداختي يكس�ال ب�ه مردم اس�ت، در 
همين راس�تا نايب رئيس ات�اق بازرگاني ايران 
از البي گ�ري در باالتري�ن س�طح ب�راي بق�اي 
برخي ش�ركت هاي دولتي در بودج�ه ۹7 خبر 
داد. پيش از اين نيز رئيس س�ازمان استخدامي 
و رئي�س س�ازمان خصوصي س�ازي و عل�ي 
طيب نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم از مقاومت 
مديران دولت�ي در برابر اصاح�ات اقتصادي و 
واگذاري تصدي گري ه�ا به م�ردم گايه كرده 
بودند و جالب اس�ت بدانيم ك�ه توليد بدهي در 
ش�ركت هاي دولتي موجب ش�ده تا سطح اين 
بدهي ها به بيش از ۲۰۰هزار ميليارد تومان برسد. 
در ش��رايطي كه اين روزها س��ر مردم گرم بودجه 
عمومي و افزايش هزينه ها است، كمتر كسي متوجه 
بخش اعظم و اصلي بودجه يعني شركت هاي دولتي 
و مؤسسات وابسته است، اين در شرايطي كه است 
كه ش��ركت هاي دولتي بيش از 81۰ هزار ميليارد 
تومان از اليحه بودجه كل كش��ور را در سال ۹۷ به 
خود اختصاص داده اس��ت، در اي��ن بين بايد توجه 
داشت كه بودجه عمومي در اليحه سال آتي تنها در 
حدود ۴۰۰هزار ميليارد تومان است، بدين ترتيب 
بخش بنگاهداري دولت بودج��ه اش تقريباً دو برابر 

بودجه عمومي كشور است. 
    نمايندگان مجلس هم دستي در آتش 

شركت هاي دولتي و عمومي دارند
بي توجهي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
نسبت به بودجه عظيم شركت هاي دولتي كه به شكل 
غير شفاف اداره مي شوند، در شرايطي است كه شواهد 
نشان مي دهد، برخي از نمايندگان مجلس همزمان 
كه وظيفه خطير نمايندگي مل��ت را برعهده دارند، 
در ش��ركت هاي دولتي و وابس��ته به دولت و به ويژه 
ش��ركت هاي متعلق به س��ازمان تأمي��ن اجتماعي 
و صندوق هاي بازنشس��تگي سمت مش��اور دارند و 
مهره چيني در ش��ركت هاي دولتي يكي از مواردي 

است كه متوجه برخي از نمايندگان مجلس است. 
    بودج�ه 8۰۰ هزارميلياردي ش�ركت هاي 

دولتي كه ۲۰۰ هزار ميليارد بدهي دارند
در اين ميان از كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
و اقتصاد انتظار مي رود در خصوص ش��ركت هاي 
دولتي يك شفاف س��ازي اساس��ي كنند و به ملت 
بگويند چگونه مي ش��ود كه بودجه ش��ركت هاي 
دولتي و مؤسسات وابس��ته دو برابر بودجه عمومي 
تعيين شده اس��ت و نكته جالب آنكه شركت هاي 
دولتي بدهي بيش از ۲۰۰ه��زار ميليارد تومان به 
مجموعه هاي بانك مركزي، بانك ها و مؤسس��ات 
اعتباري غير بانكي، س��ازمان تأمين اجتماعي و... 
دارند، پس توليد بدهي در شركت هاي دولتي براي 

كشور ايجاد نگراني كرده است.
مجموعه هايي همچون ش��ركت آريا تاير هامون، 

شركت غشاگستر داالهو، شركت خدمات صنعتي 
بازرگاني، شركت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي 
خليج فارس، شركت ساختماني و تأسيسات ساراتل 
ايران، شركت گسترش الياف شيشه مرند، شركت 
احداث صنعت و نزديك به 6۳ شركت ديگر، هنوز 
نامشان در اليحه بودجه شركت هاي دولتي سودده 
يا شركت هاي سر به سر گنجانده مي شود، اما سؤال 
اين است كه دولت، اين شركت ها را در راستاي كدام 
هدف راهبردي، براي خود صيانت كرده و براي اين 

بنگاه ها حساب و كتاب در سطح ملي باز مي كند. 
حس��ين س��الح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي اي��ران در گفت و گو با 
مهر فهرستی از شركت های بزرگ و سودده دولتی 
را افشا كرد كه مديرانش��ان با البی گری قصد دارند 
81۳هزار ميليارد تومان از بودجه را مثل گذش��ته 
ببلعند. وی گفت: پس از س��پري شدن ۲6 سال از 
روزي كه شادروان حسن حبيبي در خرداد1۳۷۰ 
سوت قطار خصوصي سازي را به صدا درآورد، هنوز 
رقمي برابر با 81۳ هزارميليارد تومان از بودجه كل 
كشور كه 68 درصد بودجه است، فقط به شركت هاي 
سودده و ش��ركت هاي با نقطه سر به سر اختصاص 
داده مي ش��ود. اين پرس��ش ها را مي ت��وان از ابعاد 
گوناگون ادامه داد تا بودجه ريزان يا به عبارت بهتر 
نظام تصميم گيري اساسي كشور در بخش اقتصاد 
به آنها پاسخ مناس��ب بدهند. وي تصريح كرد: اگر 
فرض بر اين است كه ش��ركت هاي آب، برق، گاز، 
نفت، شركت هاي عمراني در بخش ساختمان مثل 
شهرهاي جديد و برخي رشته هاي ديگر زيربنايي 
همچنان بايد در اختيار نهاد دولت باش��ند، وجود 
ش��ركت هاي بي نام و نش��ان صنعتي، بازرگاني و 
معدني كه بر اس��اس سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي و قانوني منبعث از آن بايد به بخش 

خصوصي فروخته شود، چه معنايي دارد. 
    اين مديران خوشبخت!

س��الح ورزي با بيان اينكه ۳هزار ميلي��ارد تومان، 
متوسط منابعي است كه به طور متوسط در اختيار 
هر مدير از مجموع ۲۷۰ مدير شركت هاي دولتي 
قرار گرفته، اع��الم كرد: اين عدد نش��ان مي دهد، 
روي هم رفت��ه 81۳ هزار ميليارد توم��ان از منابع 
بودجه ايران در سال 1۳۹۷ در اختيار اين مديران 
خوشبخت قرار دارد. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران 
ادامه داد: جداي از اينكه اين منابع چگونه به دست 
مي آيد، بايد درباره بازدهي اين منابع نيز فكر كرد؛ 
يعني اگر همين امروز اين مي��زان پول به بانك ها 
سپرده شده و س��ود 15درصدي از آن گرفته شود، 
بدون ترديد سودش بيشتر از رقم سوددهي فعلي 
اين شركت ها است. وي با بيان اينكه وجود برخي از 
شركت ها در اليحه بودجه شگفت انگيز است و نشان 
مي دهد البي گري در باالترين سطح براي بقاي اين 
شركت ها وجود دارد، گفت: به طور مثال مي توان به 
شركت احداث صنعت اش��اره كرد؛ اين شركت در 

اوايل دهه 1۳۷۰ تأسيس شد تا به توليد سيمان و 
سرمايه گذاري در اين كاال از طرف دولت سر و سامان 
داده شود؛ اين ش��ركت در همين مس��ير فعاليت 
مي كرد كه در اواخر همان دهه، س��ازمان توس��عه 
معادن و صنايع معدني كه خود با الگويي از سازمان 
گسترش صنايع تأسيس شده در دهه 1۳۴۰ بود، 
به وجود آمد و سهام همه شركت هاي سيمان به نام 
اين شركت تازه تأسيس ثبت شد، در حالي كه انتظار 
مي رفت با تأسيس ايميدرو، شركت احداث صنعت 
منحل ش��ود، اما با كمال تعجب ديده مي شود اين 
ش��ركت هنوز وجود دارد و نام و نشانش در اليحه 
بودجه و در رديف شركت هاي سودده جاخوش كرده 
است. س��الح ورزي ادامه داد: حكايت شركت ملي 
فوالد نيز همين است و داستان شركت هاي غله كه 
در دهه 1۳8۰ انحالل آن اعالم شد نيز، چنين است. 
ديرپايي و جان سختي امپراتوري هاي ۳هزار ميليارد 
توماني، راه نفس بر بخش خصوص��ي را مي بندد و 
منابع و مصارف به سمت اين شركت ها جاري است. 

    شبكه های اجتماعی سوراخ دعا را
گم كرده اند

وي افزود: حضور پرقدرت و نيرومند اين دس��ته از 
شركت ها به گونه اي است كه احساس مي شود داراي 
حق ازلي و ابدي هستند، در حالي كه رسانه هاي ايران 
و ش��بكه هاي اجتماعي در دو روز گذش��ته ترجيح 
دادند به جاي پرداختن به روزگار اين امپراتوري ها 
كه مديران آنها روي هم يك كاست طبقاتي سفت 
و سخت تشكيل داده اند و راه اصالحات اقتصادي را 
سد مي كنند، موضوع رقم مربوط به خروج از كشور 

را در كانون توجه قرار دهند. 
سالح  ورزي گفت: به نظر مي رسد بايد در ايام باقيمانده 
تا مراحل بررسي و تصويب نهايي بودجه سال آينده در 
گفت  و گوهاي ملي و در س��طوح پايين تر در باره ارقام 
جزئي تر اين ش��ركت ها بحث و گفت وگو ش��ود، اگر 
روزگار به گونه اي بود كه چرخ خصوصي سازي خوب 
مي چرخيد و ب��ه راه بود، با فروش كمت��ر از ۲درصد 
سهام اين شركت ها مي شد منابع الزم براي پرداخت 
يارانه ۲۰ ميليون نفري را كه قرار است يارانه آنها قطع 
شود، تأمين كرد. وي اظهار داش��ت: از كارشناسان، 
اقتصاددانان و عالقه مندان به اقتصاد سياسي انتظار 
مي رود با متمركز ش��دن روي 68درصد بودجه كل 
كش��ور و كند و كاو در جزئيات آن راه براي اصالحات 
اقتصادي و سياسي را باز كرده و به حكومت بي سر و 
صداي مديران ۳ هزار ميليارد توماني رسيدگي كنند.

    امپراتوري اقتصادي دولت 
اگر چه بخش دولت در دنيا معم��والً در مواقعي در 
اقتصاد ظاهر مي شود كه مردم از نقش آفريني عاجر 
باشند، اما بايد قبول كرد كه دولت در ايران صاحب 
امپراتوري بزرگي در حوزه بنگاهداري است و همين 
امر وقتي با شفافيت همراه نباشد، مي تواند در حوزه 
سياست هم اثر بگذارد، زيرا دستيابي به مديريت و 
مواهب اين امپرات��وري اقتصادي مي تواند صداقت 

گفتار برخي از سياسيون را تحت تأثير قرار دهد. 
ش��ركت هاي دولتي و مؤسسات وابس��ته به دولت 
كه وزارت اقتصاد و بسياري از نمايندگان پر سابقه 
مجلس خوب اين شركت ها، اعضاي هئيت مديره، 
مديران و مدير عامل هاي اين شركت ها را در سراسر 
كشور مي شناس��ند، امپراتوري اقتصادي دولت را 
در حوزه بنگاه��داري مديريت مي كنند و وقتي در 
بودجه ساالنه رقم بودجه شركت هاي دولتي دو تا 
سه برابر بودجه عمومي كشور است، انسان از خود 
مي پرسد حساب و كتاب در بنگاه هاي دولتي به چه 
شكل است و چرا انواع نس��بت هاي حسابداري در 
رابطه با بهره وري، هزينه، حقوق و دستمزد، بدهي 
شركت هاي دولتي و... به طور شفاف بيان نمي شود. 
واقعيت اين اس��ت كه اقتصاد دولتي ايران چندان 
شفاف نيست و به جز وزارت اقتصاد كسي چندان 

نمي داند در شركت هاي دولتي چه مي گذرد.
   فرهنگ پر اشكال مديريت اقتصاد دولتي 
اگر چه علي طيب نيا هيچگاه از آنچه در شركت هاي 
دولتي مي گذرد، چيزي نگفت و به سخناني چون 
بخش دولتي يعني حقوق هاي نجومي، مازاد نيرو، 
سفرهاي خارجي، ناكار آمدي اكتفا كرد، اما وقتي 
جمشيد انصاري، رئيس سازمان استخدامي كشور 
مي گويد: براي اصالح س��اختاري بخ��ش دولت و 
حذف پس��ت هاي غير ضروري مديريتي با چالش 
فرهنگي طرف هس��تيم، به وضوح مشخص است 
كه به اين سادگي ها نمي توان بخش دولت و به ويژه 

شركت هاي دولتي را مورد اصالح قرار داد. 
   غوغاي البي در شركت هاي دولتي 

از انتصاب هاي م��ورد دار در برخي از ش��ركت هاي 
دولتي گرفته تا فس��ادهاي درون اين ش��ركت ها و 
ناكارآمدي ها، همه و همه در ش��رايطي است كه به 
جز وزارت اقتصاد ش��خص ديگري به طور جزئي از 
صورت هاي مالي و آنچه در اين شركت ها مي گذرد، 
خبري ندارد و فقط م��ردم مي دانند كه دولت تاجر 
خوبي نيست و خدا مي داند در برخي از شركت هاي 
دولتي چه مي گذرد و چه افرادي به صورت مستقيم و 
غير مستقيم و پسين و پيشين از اين شركت ها انتفاع 
مي برند كه خريد هاي اين شركت ها، انتصاباتشان و 
اتصاالت برخي از افراد با بخش هاي سياس��ي رنگ 

رخساره اي است كه خبر مي دهد از سر نهان. 
   دولت مالک صددرصدي 38۴ شركت

اقتصاد دولتي ايران موجب ش��ده ت��ا دولت عالوه 
ب��ر سياس��تگذاري، بنگاهداري هم كن��د. همين 
تناقض موجب شده تا عالوه بر تخصيص ۷۰درصد 
از بودجه كش��ور ب��ه بخش ش��ركت هاي دولتي و 
مؤسسات وابسته، دولت رأساً مالكيت صددرصدي 
۳8۴ ش��ركت را بر عهده داش��ته باش��د و وزرا در 
8۳ ش��ركت مادر تخصصي و اصلي عضو باش��ند. 
موضوع ش��ركت هاي دولتي و تكاليف قانوني براي 
شفاف س��ازي صورت هاي مالي واقع��اً جاي طرح 
و بررس��ي دارد. طبق اطالعات موج��ود، در حال 
حاضر ۳8۴ شركت دولتي وجود دارد كه از رديف 
بودجه اي برخوردارند و ش��امل 8۳ شركت اصلي 
مادر تخصصي هس��تند. در مجموع ۹86 شركت 
وجود دارد كه دولت س��هامدار اين شركت ها بوده، 
البته دولت مالكيت صددرصدي ۳8۴ ش��ركت را 
داراست كه صرفاً وزرا در 8۳ شركت مادرتخصصي 
و اصلي مجامع اين شركت ها عضو هستند. بودجه 
شركت هاي دولتي حدود ۷۰ درصد از منابع بودجه 
را به خ��ود اختصاص مي ده��د كه از س��ال ۹۰ تا 
۹6 رش��د قابل توجهي داش��ته و در اين راستا بايد 
بررس��ي هاي دقيقي درباره اينكه نح��وه برگزاري 
مجامع اين شركت ها چطور بوده، انجام شود كه آيا 

تكاليف قانوني رعايت شده يا خير؟
   از امپراتوري اقتصادي وزارت كار 

غافل نشويم 
در اين ميان از زير نظر گرفتن وزارت كار نيز نبايد 
غافل شد، به طور نمونه ش��ركت سرمايه گذاري 
تأمي��ن اجتماعي ) شس��تا ( صدها ش��ركت دارد 
و همچنين صندوق بازنشس��تگي كش��وري نيز 
چندين هلدينگ اقتصادي در بخش هاي مختلف 
با صدها شركت دارد كه فقط تعداد اعضاي هئيت 
مديره اين بنگاه ها بيش از هزار نفر مي شود كه اين 
مجموعه نيز براي خود امپراتوري اقتصادي دارد كه 
هميشه به طور ويژه مورد توجه برخي از نمايندگان 

ادوار گذشته و كنوني مجلس است.

هادی   غالمحسینی
  گزارش  یک

    كشاورزي

میلیارد دالری فقط 3/7 درصد! سهم ايران از تولید زعفران ۹۰ درصد و از تجارت 8 
مدي�ركل دفت�ر گياه�ان داروي�ي وزارت جهاد كش�اورزي گفت: 
با آنك�ه ۹۰ درص�د زعف�ران دني�ا در اي�ران توليد مي ش�ود، اما 
س�هم 3/7 درص�دي از گ�ردش 8 ميلي�ارد دالري زعف�ران 
در دني�ا داري�م ك�ه باي�د روي تجاري س�ازي كار كني�م. 
پيمان يوسفي آذر درجمع خبرنگاران، به اهميت گياهان دارويي در 
ارز آوري براي كشور اشاره كرد و گفت: متأسفانه تا پيش از اين با وجود 
ظرفيت هاي فراوان در تنوع گياهان دارويي در كشور اين محصوالت 
را به صورت فله اي صادر مي كرده ايم و طرف خارجي آن را به صورت 

قطره اي و با قيمتي بسيار باالتر به كشور ما وارد مي كند. 
وي از پيگيري  انجام شده طي يكسال گذشته توسط نمايندگان مجلس 
و وزير جهاد كشاورزي براي به سرانجام رس��اندن برنامه گياهان ملي 
دارويي خبر داد و گفت: باالخره اين برنامه به سرانجام رسيد، تا حدي 
كه براي بودجه سال آينده داراي رديف اعتباري ملي خواهد بود كه بعد 
از ۳5 سال اتفاق خواهد افتاد. وي در مورد جزئيات اين طرح گفت: در 

اين طرح موارد تازه اي كه در ساختار توليد و استاندارد برابر شاخص هاي 
بين المللي وجود دارد، ديده شده كه اگر محقق نشود، اين طرح در ساير 
حلقه ها فلج خواهد شد. همچنين سياست  كاشت، داشت و برداشت نيز 
تدوين شده است. يوسفي آذر همچنين از آشفتگي  در بازار داخلي كشور 
گاليه كرد و گفت: ما همچنين در بازارهاي خارجي جايگاهي نداريم و 
درحالي  كه 1۲۰ ميليارد دالر گردش مالي گياهان دارويي در دنياست، 
حجم اندكي به ما اختصاص دارد. مديركل دفتر گياهان دارويي وزارت 
جهاد كشاورزي خاطرنش��ان كرد: حجم گردش مالي زعفران در دنيا 
8 ميليارد دالر است، در حالي كه حجم مالي زعفران ما ۳۰۰ ميليون دالر 
)۳/۷ درصد( است و ۹۰ درصد زعفران دنيا در ايران توليد مي شود، اما 
نتوانسته ايم آن را تجاري سازي كنيم. وي همچنين به اهميت زعفران 
به عنوان محصول خاص توليدي كشور اشاره كرد و گفت: براي زعفران 
نيز كارگروه ملي از يك ماه گذشته تشكيل شده كه همه دست اندركاران 
از كشاورز گرفته تا صادركنندگان برتر در اين كارگروه حضور داشته تا با 

هم انديشي نقاط ضعف اين حوزه برطرف شود. 
    استفاده از سياست تنبيهي براي رفع مشكل تعرفه زعفران

يوسفي آذر از تعرفه ۳۰درصدي هند براي واردات زعفران از ايران انتقاد 
كرد و گفت: طبق دستور وزير جهاد كش��اورزي با گمرك و وزارت امور 
خارجه مكاتبه كرده ايم كه يا قراردادهاي تعرفه ترجيحي با اين كشور 
بسته شود يا عضو WTO شويم يا اينكه سياست هاي متقابل تنبيهي 
در برابر واردات كاال از هند در نظر بگيريم و ما هم براي برنج وارداتي هند 
همين سياست هاي محدود كننده تعرفه اي را اعمال كنيم. مديركل دفتر 
گياهان دارويي وزارت جهاد كشاورزي از برنامه ريزي براي افزايش توسعه 
صادرات زعفران خبر داد و گفت: بنا داريم طي پنج سال آينده، صادرات 
زعفران را به ۲/5 ميليارد دالر برسانيم كه الزمه آن افزايش توليد بيشتر 
زعفران است و در حال حاضر متوسط برداشت زعفران در استان خراسان 
 1۲ تا 18 كيلوگرم در هكتار است، در حالي كه در برخي مزارع الگويي تا 

۳۹ كيلوگرم هم از اين محصول برداشت شده است. 


