
شرکت الکترواستیل جوابیه ای به شرح زیر درباره 
گزارش 21 مرداد 97 »جوان« ارسال کرده است. 

روزنامه محترم جوان 
با سالم و احترام 

در مورخه 97/5/21 عکس��ی در صفحه اول آن 
روزنامه محترم چاپ ش��ده بود که تع��دادی از 

محصوالت شرکت الکترواستیل در انباری فاقد 
مشخصات و هویت مالک منعکس گردیده بود. 
در کنار عکس با تیتر درشت )حرکت 600 هزار 
بس��یجی به س��وی انبارهای احتکار کاال( چاپ 
شده بود که ناخودآگاه شائبه احتکار کاال توسط 
شرکت الکترواستیل را به ذهن خوانندگان متبادر 

می کند، در حالی که تاریخ عکس، هویت مالک 
انبار، محل و نش��انی انبار و آرش��یوی یا تزئینی 
بودن عکس مشخص نشده است. لذا خواهشمند 
اس��ت با توجه به س��وءتفاهم ایجاد شده مطابق 
ماده 23 قانون مطبوعات پاس��خ ش��رکت را در 
همان صفحه و با همان تیتر منعکس نمایید که 

شرکت الکترواستیل بدون در نظر گرفتن تحریم 
و نوسانات شدید نرخ ارز و بی ثباتی بازار به روال 
سابق تمام توان خود را در امر تولید و پاسخگویی 
به نیاز بازار و همزمان رقابت با محصوالت خارجی 
صرف نموده و محصوالت تولیدی این ش��رکت 

بالفاصله به بازار عرضه می گردد.

جوابيه الکترواستيل به گزارش 21مرداد 97 »جوان«

در حالی که بهای تمام ش�ده تولید خودرو در 
مقایسه با سایر کشورها بس�یار باالتر است، 
وزیر صنع�ت و تجارت ب�ا اع�ام مخالفتش 
از تولی�د پرای�د و خودروهای�ي ک�ه صرف�ه 
اقتص�ادي ندارد،گف�ت: »م�ن ب�ه یك�ي از 
خودروس�ازان گفت�م لزومي ندارد که ش�ما 
براي پراید، ۱۰ میلیون ضرر بدهید. تولید نكن 
برو س�راغ محصوالت دیگر که ضرر نكني!«
به نظر می رس��د این واکنش وزیر بیشتر از آنکه 
هجمه ای به خودروسازان باشد، توجیهی است 
برای آنکه پراید، گران تولید می ش��ود بنابراین 

قیمت های االن آن منطقی است! 
این روزه��ا وزارت صنع��ت و تجارت بی��ش از هر 
وزارتخان��ه اي در هجم��ه اعتراض��ات و انتقادات 
مدیریتي قرار گرفته است، از یک سو تولید کنندگان 
و فعاالن اقتصادي و از سوي دیگر مصرف کنندگان. 
صنعت خ��ودرو به دلیل مدیری��ت ناکارآمدش در 
این س��ال ها، به ویژه ماه هاي اخیر بیش از س��ایر 
صنایع مورد نقد قرار گرفته  اس��ت، به طوري که به 
طور بي سابقه اي مدیر عامل س��ایپا به عنوان یکي 
از خودروس��ازهاي بزرگ در کمتر از سه ماه تغییر 
مي کند و وزیر صنعت و تجارت اولویت این وزارتخانه 

را حفظ و وضع موجود تولید اعالم مي کند. 
نشست روز گذشته هیئت نمایندگان اتاق بازرگاني 
ایران فرصتي ش��د تا فعاالن اقتصادي مشکالت 
و مس��ائل مربوط به تولید، صنع��ت و تجارت را 
بیان کنند. فرصت��ي که در آن هم از مش��کالت 
در ثبت س��فارش ها براي واردات و هم از ضرورت 

تسهیل در روند صادرات بحث به میان آمد. 
رضا رحماني،  وزیر صنعت هم پس از ش��نیدن 
دیدگاه هاي بخش خصوصي هم از تس��هیالت 
و اقدامات انجام ش��ده در روند ثبت سفارش ها 
گزارش داد و هم رون��د تثبیت قیمت ها به ویژه 
قیمت مرغ را در حال نیل به شرایط مطلوب بیان 
کرد. وي با دفاع از افزایش قیمت خودرو، حفظ 
تولید را بهانه گراني هاي اخیر دانس��ت و درباره 
برخي مشکالت موجود در صنعت و اقتصاد کشور 
گفت:  متأسفانه در حال حاضر در برخي حوزه ها 
همچون خودرو دچار بحران هستیم. به عنوان 
مثال روزي که من آمدم دوستاني در این بخش 
مصاحبه کردند و عنوان کرده بودند، خودروسازي 

تا دو هفت��ه دیگر تعطیل مي ش��ود. بنابراین ما 
بالفاصله جلس��اتي را برگزار کردی��م و متوجه 
شدیم حرفشان منطقي است. ولي از طرف دیگر 
با این مشکل مواجه بودیم که این خودروسازان 
صدها هزار خودرو را پیش فروش کرده و تعهداتي 

به مردم داده بودند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در وهله اول 
دغدغه ما این بود ک��ه تولید در این بخش حفظ 
ش��ود و در وهله دوم تأکید داشتیم که مطالبات 
مردم به طور کامل انجام شود. الحمدهلل با کمک 
قطعه سازان وضعیت تولید بهتر شد و روند نزولي 
تولید خودرو در کشور بهبود یابد و از سویي دیگر 
هم به مردم اطمینان دادیم که خودروسازان به 
تعهداتشان باید عمل کنند و به خودروسازان نیز 
تأکید کردیم که باید 80 درصد تولیداتش��ان را 

براي انجام تعهدات قبلي خود در نظر بگیرند. 
رحمان��ي اضاف��ه ک��رد: متأس��فانه برخ��ي از 
خودروسازان گالیه داشتند که قیمت محصوالت 
آنها کم است،بنابراین ما تأکید داشتیم که اول 
باید تعهدات قبلي خود را پاس��خ دهند و براي 
محصوالت بعدي مي توانند افزایش قیمت داشته 
باش��ند. حتي من به یکي از خودروسازان گفتم 
لزومي ندارد که ش��ما براي پرای��د، 10 میلیون 
ضرر بدهی��د؛ تولید نکن برو س��راغ محصوالت 

دیگر که ضرر نکني!

   تغییر مدیرعامل سایپا را 
از هیئت مدیره بپرسید

وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در واکنش به 
تغییر مدیر عامل سایپا گفت: تغییر مدیرعامل 
سایپا را از هیئت مدیره بپرسید. اگر تغییرات در 
جهت اصالح و تقویت امور و انجام بهتر تعهدات 

خودروسازان باشد، تغییرات مشکلي ندارد. 
رضا رحماني با اشاره به گالیه هاي ارزي برخي از 
حاضران گفت: ما به هیچ وجه مشکل ارزي نداریم 
و تصمیم ما در مواجهه با تولیدکنندگان، بخش 
صنعت و بازرگانان، حفظ تولید موجود در کشور 
است و استراتژي ما تا چند ماه آینده بر این اصل 
متکي است که وضع موجود تولید در کشور حفظ 
ش��ود، بنابراین اجازه نخواهی��م داد تا واحدهاي 
تولیدي به هر دلیلي از جمله کمبود مواد اولیه و 
مشکالت ارزي تعطیل شوند و آقاي رئیس جمهور 
هم در جلسه ستاد اقتصادي دولت بر این استراتژي 
تأکید کردند. وي گفت: دول��ت و وزارت صنعت، 
به هیچ وجه به مش��کالت موج��ود اقتصادي در 
کشور بي توجه نیست و در این مدت سعي کردیم 
هر تصمیمي ک��ه در وزارت صم��ت مي گیریم با 

مشارکت و نظر بخش خصوصي باشد. 
   روایت وزیر صنعت از جلسه 

افزایش قیمت مرغ
رحماني در ادام��ه در واکنش به انتق��اد یکي از 

حاض��ران ک��ه از قیمت گذاري م��رغ گالیه مند 
بود، اظهار کرد: در جلسه اي که با مسئوالن جهاد 
کشاورزي داشتیم همه دوس��تان پذیرفتند که 
قیمت 9 هزار و 800 تا 10 ه��زار و 200 تومان 
قیمت مناسبي است و تضمین هم داده اند که به 
وفور مرغ بازار نیز تأمین شود، این در حالي است 
که آن زم��ان قیمت 8500 توم��ان مطرح بود و 
دوستان افزایش قیمت را نمي پذیرفتند، ولي من 

این قیمت را پذیرفتم. 
   شما ناراحتید که خودروسازي 

راه افتاده است؟
همچنین رحماني در حاشیه جلسه روز گذشته 
هیئت نمایندگان ات��اق بازرگاني ایران در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اینکه آیا 
در سخنراني خود در هیئت نمایندگان پیشنهاد 
توقف تولید پراید را دادید، افزود: من این پیشنهاد 
را مطرح نکردم، ولي خواسته ام از خودروسازان 
این اس��ت که اگر تولی��د یک خودرو برایش��ان 
سودآوري ندارد، به سمت سایر خودروها بروند. 

وي در پاسخ به سؤالي در خصوص اینکه »وزارت 
صنعت بیشتر به دنبال منفعت خودروسازان بوده 
تا مردم« با رد این ادعا گفت: این سؤالتان تهمت 
است، س��ؤال نیس��ت؛ به هرحال کارگروه هاي 
تخصصي و قانوني در خص��وص قیمت خودرو، 
تصمی��م مي گیرن��د و افزایش قیم��ت، فرایند 

خودش را دارد. 
رحماني ادامه داد: خودروسازان باید از این رکود 
خارج مي شدند؛ چراکه افزایش تیراژ یعني افزایش 
پاسخ دهي به تعهدات و این یعني افزایش تولیدي 
که منجر به کاهش قیمت خواهد ش��د.بنابراین 
ما روي حقوق م��ردم و انجام تعه��دات قطعي و 
غیرقطعي خودروسازان پافش��اري داشتیم. وي 
در واکنش به س��ؤالي درباره چرایي پیش فروش 
محصوالت خودروسازان نیز گفت: در حال حاضر 
هیچ مجوزي براي پیش فروش محصوالت صادر 
نشده است. همه مي دانند مشکالتي وجود داشت 
که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد. وي در پاسخ 
به این س��ؤال که آیا با افزایش قیمت، مشکالت 
حل شده اس��ت یا خی��ر گفت: افزای��ش قیمت 
شامل تعهدات قبلي نمي شود. شما ناراحتید که 

خودروسازي راه افتاده است؟

انتقاد وزیر صمت از تولید خودروهای غیراقتصادی 

 لزومي ندارد خودرو با ضرر توليد شود

شريعتمداري: كساني كه خود را مشمول 
سبد حمايت مي دانند اعالم كنند

وزیر تع�اون، کار و رف�اه اجتماع�ي گف�ت: تاکن�ون ۱۴ میلیون 
خان�وار س�بد حمایت�ي را دریاف�ت کرده ان�د و اگ�ر کس�اني 
باش�ند ک�ه خ�ود را مش�مول قان�ون دریاف�ت بس�ته حمایتي 
مي دانن�د باید تقاضاي خ�ود را ب�ه مراجع حمایتي اع�ام کنند.

در حالي وزیر کار دیروز اعالم کرده 6/5 میلیون کارگر بسته حمایتي 
دریافت کرده اند که گزارش هاي رس��یده حاکي است، تا کنون بخش 
قابل توجهي از مش��مولین تأمی��ن اجتماعي هنوز بس��ته حمایتي را 

دریافت نکرده اند. 
عالوه بر این، موضوع قابل توجه این است که از بین 14 میلیون کارگر، 
بنابر اعالم وزارت کار تنها 6/5 میلیون کارگر مشمول این طرح شدند 
که به نظر مي رس��د بخش زیادي از کارگران مس��تحق از این بس��ته 

محروم شده باشند.  
مشموالن گروه چهارم در طرح امنیت غذایي دولت شامل خانوارهاي 
با درآمد ماهانه کمت��ر از 30 میلی��ون ریال در گروه ه��اي کارگران 
س��اختماني، قالیباف��ان و ش��اغالن صنایع دس��تي، مش��اغل آزاد و 
خویش فرمایان، رانندگان بین ش��هري و درون ش��هري، زنبورداران، 
کارگران باربر، شاغالن کسب و کارهاي خانگي، کارگران کارگاه هاي 
متفرقه، عش��ایر و روستاییان، بازنشس��تگان، دریافت کنندگان بیمه 
بیکاري و دیگر گروه هاي مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعي شناسایي مي شوند.
محمد ش��ریعتمداري در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست شوراي 
عالي حفاظت با اشاره به دستور کار این نشست درباره سخت و زیان آور 
بودن شغل آتش نشانان به »فارس« گفت: در گروه الف مشاغل سخت 
و زیان آور مش��اغلي هس��تند که با بررس��ي آالیندگي هاي محیطي 
مي تواند خارج و شمول سخت و زیان آور قرار بگیرد که قاعدتاً نمي شد 

آتش نشانان را در آن بخش قرار دهیم. 
وي ادامه داد: در گروه »ب« مشاغلي هستند که به ذات سخت و زیان آور 
محسوب مي شوند که بر این اساس تمامي مشاغل عملیاتي آتش نشاني 
در سراسر کش��ور که تابع قانون کار هستند، مشمول مشاغل سخت و 

زیان آور شدند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: لیست مشاغل عملیاتي را 
به پیوست مصوبه امروز ش��وراي حفاظت فني به همه استان ها ابالغ 
خواهیم کرد و س��ازمان تأمین اجتماعي نیز آن را در دستور کار قرار 

خواهد داد. 
وي گفت: عالوه بر این سایر مشاغل مطرح بودند که در ظاهر عملیاتي 
نیستند و متناسب با جغرافیاي کشور ممکن اس��ت در زمره مشاغل 
عملیاتي قرار گیرند که در آن مورد هم مقرر ش��د کمیته هاي محلي 
و استاني متناسب با شرایط خاص در استان ها بتوانند عالوه بر لیست 
مصوب درباره آن مشاغل تصمیم گیري کنند. این موضوع از روز تصویب 

و به محض ابالغ الزم االجرا است. 
وي درباره تأمین 4 درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور 
گفت: کارفرماها در این زمینه باید تمهیداتي در نظر بگیرند و طبیعي 

است که از زمان تصویب مصوبات الزم االجرا خواهد بود. 
شریعتمداري درباره سبد حمایتي کارگران گفت: با تأمین اعتباري که 
از سوي سازمان برنامه و بودجه انجام شد و بر اساس قانون مصوب همه 
گروه هایي که باید از بسته حمایتي نوبت اول برخوردار مي شدند، بسته 
را دریافت کردند و 145 میلیارد تومان آخرین مبلغي بود که سازمان 
برنامه و بودجه در اختیار س��ازمان تأمین اجتماعي قرار داد تا آخرین 

بخش از مرحله اول بسته حمایتي پرداخت خواهد شد. 
وي ادامه داد: کس��اني که تا به حال س��بد حمایت��ي را دریافت 
کردند، تقریب��اً نیمي از جمعیت کش��ور و 14 میلی��ون خانوار را 
شامل مي شوند و اگر کساني باشند که خود را مشمول این قانون 
را دریافت بس��ته حمایتي مي دانند باید تقاض��اي خود به مراجع 
حمایتي اعالم کنند که اگر الزم باشد تحت پوشش کمیته امداد یا 

بهزیستي قرار بگیرند و مشمول این بسته شوند. 
وزیر کار گفت: دستور رئیس جمهور این بوده که براي نوبت دوم 
پرداخت بسته حمایتي سازمان برنامه و بودجه مقدمات را فراهم 
کند.  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعي گف��ت: درباره افزایش حق 
مسکن کارگران در شوراي عالي کار بررس��ي هاي انجام شده که 
هنوز به نتیجه نهایي نرسیده و مجدداً دوشنبه هفته جاري مجدداً 
در دس��تور کار اس��ت و در صورت تصویب نهایي براي تصویب به 

هیئت وزیران ارجاع خواهد شد. 
شریعتمداري در پاسخ به این سؤال که آیا به عنوان وزیر رفاه معتقدید 
که مردم از پس هزینه هاي زندگي در ش��رایط کنوني بر مي آیند و آیا 
رفاه دارند، گفت: فشارهایي که در ماه هاي اخیر از اواخر سال گذشته 
توسط نظام س��لطه علیه ملت ایران وارد شد قطعاً تغییراتي در سطح 
عمومي قیمت ها به وجود آورد که به همان میزان سبد معیشتي مردم 
دچار لطماتي ش��د. تصمیم دولت براي ارائه سبد حمایتي به مردم بر 

پایه همین درك اتخاذ شد. 

حجم توزيع گوشت قرمز تنظيم بازاري 
پاسخگوي تقاضاي مردم نيست

نای�ب رئی�س اتحادی�ه فروش�گاه هاي زنجی�ره اي گف�ت: تمام 
فروش�گاه هاي زنجی�ره اي برنام�ه توزیع گوش�ت قرم�ز تنظیم 
ب�ازاري را در دس�تور کار دارند، ام�ا س�همیه ای ک�ه در 
اختی�ار آنه�ا ق�رار مي گیرد، پاس�خگوي نی�از ب�ازار نیس�ت. 
منصور در مراسمي در دانشکده پزش��کي تهران اظهار کرد:نایب 
رئیس اتحادیه فروشگاه هاي زنجیره اي گفت: تفاوت قیمت باالي 
گوشت گوسفندي با بازار مصرف باعث شده است تقاضا براي آنها 
زیاد باشد و س��همیه اي که در اختیار ما قرار مي گیرد، پاسخگوي 

بازار نباشد. 
عالي پور گفت: فروش��گاه ها که ب��ه طور هفتگ��ي نیازمند 15 تن 
گوشت قرمز براي توزیع هستند،  سهمیه آنها 2 تا 3 تن است. وي 
تصریح کرد: گوشت هاي تنظیم بازاري به صورت بي برنامه و بي نظم 
براي توزیع در اختیار فروشگاه هاي زنجیره اي قرار مي گیرد و توزیع 
آن در تاریخ های مشخص صورت نمی گیرد و میزان سهمیه تغییر 
کند. این مقام مسئول گفت:در فروشگاه هاي زنجیره اي برنامه اي 
براي ارائه گوش��ت قرمز تنظیم بازاري ب��ا کارت ملي وجود ندارد، 
هرچند که نظارت مي ش��ود این محصوالت بیشتر از اندازه توسط 

یک فرد خریداري نشود. 
وي درباره محصوالت تنظیم بازاري که در فروش��گاه هاي زنجیره اي 
توزی��ع مي شود، گفت:گوش��ت قرمز منجم��د و گرم و مرغ توس��ط 

فروشگاه هاي زنجیره اي توزیع مي شود.
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كارتخوان هاي سيار در دست ديلرهاي مخدر

پوري حسيني ممنوع الخروج شد
خصوصي سازي مسئله ساز 

تبعات منفي اي که خصوصي س�ازي ای�ن روزها در بع�د کارگري، 
مالیاتي، بیم�ه اي، بانكي، حق�وق دولت�ي و امنیتي ایج�اد کرده 
اس�ت، نمایندگان مجلس ش�وراي اس�امي را بر آن داشته است 
ت�ا از هزینه ه�اي احتمال�ي خصوصي س�ازي هاي عقی�م منهاي 
بررس�ي کفای�ت مدیری�ت، س�رمایه و اهلی�ت فني خری�داران 
جلوگیري کنند، در ای�ن میان با اخب�ار ضد و نقیض�ي در رابطه با 
ممنوع الخروج شدن رئیس سازمان خصوصي سازي روبه رو هستیم. 
طبیعتاً در واگذاري بنگاه هایي که داراي هزاران نفر کارگر و دارایي هاي 
آن به همراه بدهي هاي آن بسیار س��نگین است و سر فصل بدهي هاي 
کوتاه م��دت و بلند م��دت ش��رکت انبوه��ي از تعهدات اع��م تعهدات 
تس��هیالت بانکي ، مالیاتي، کارگري، بیمه اي، حساب هاي پرداختني، 
پیش دریافت ها، ذخیره مزایاي پایان خدمت نیروي کار وجود دارد، بسیار 
باید دقت کرد، اما گاه��ي دارایي هاي جاري و غیر ج��اري بنگاه ها اعم 
از موجودي نقد، تن خواه، س��رمایه گذاري هاي کوتاه مدت ش��به نقد، 
حساب ها و اسناد دریافتني هاي تجاري، موجودي کاال و مواد در انبار، 
سفارشات و پیش پرداخت ها، دارایي هاي ثابت مشهود ) زمین، ماشین 
آالت، مستحدثات، ساختمان( و دارایي هاي نامشهود )مجوزها و برند( 
و سرمایه گذاري هاي بلندمدت )سهام دیگر بنگاه ها و شرکت ها اعم از 
بورسي و غیر بورسي ( برخي ها را مي فریبد تا وارد عرصه خصوصي سازي 
شوند،  اینجاست که باید دقت شود تا بنگاهي را که فقط هزینه فروش، 
اداري و عمومي و دستمزد ماهانه کارگرانش در ماه 5تا 20 میلیارد تومان 
است به هر شخصي ندهیم که از پس اداره شرکت برنیاید و چهار روز بعد 
به همراه سایر تعهدات، پرداخت اقساط سازمان خصوصي سازي را هم 

نتواند پرداخت کند. 
در همین رابطه »تسنیم« نوشت شنیده ها حکایت از ممنوع الخروجي 
میرعلي اشرف پوري حسیني، رئیس سازمان خصوصي سازي با حکم 
بازپرس پرونده دارد. اوایل دي ماه امسال بود که رسانه ها از درخواست 
50 نماینده مجلس از رئی��س قوه قضائیه براي ممنوع الخروجي پوري 

حسیني،  رئیس سازمان خصوصي سازي خبر دادند. 
این مطلب را احمد امیرآبادي، نماینده قم در مجلس شوراي اسالمي 
در صفحه ش��خصي خود اعالم کرده بود: نامه تع��دادي از نمایندگان 
مجلس به رئیس ق��وه قضائیه براي ممنوع الخروجي رئیس س��ازمان 
خصوصي سازي که این نامه را بیش از50نفر از همکاران امضا نمودند. 

بعد از این اتفاق بود که پوري حس��یني بالفاصل��ه در گفت وگو با خانه 
ملت گف��ت: چنین درخواس��تي از س��وي نمایندگان از ق��وه قضائیه 
مطرح شده است،  اما بنده با هیچ شخصي مش��کلي نداشته و تاکنون 

ممنوع الخروج نشده ام. 
حاال پس از گذشت کمتر از یک ماه، ش��نیده مي شود میرعلي اشرف 
عبداهلل پوري حسیني، رئیس سازمان خصوصي سازي با حکم بازپرس 
پرونده ممنوع الخروج شده است. تا جایي که برخي رسانه ها نیز به نقل از 
احمد علیرضابیگي، نماینده مردم تبریز در مجلس نوشته اند: نمایندگان 
مجلس شوراي اسالمي در نامه اي به دادس��تان کل کشور و دادستان 
تهران خواستار رسیدگي به پرونده آقاي عبداهلل پوري حسیني رئیس 
سازمان خصوصي سازي ش��ده بودند. در این نامه نمایندگان خواستار 
ممنوع الخروجي وي جهت دسترسي دستگاه قضایي به این فرد براي 

بررسي برخي واگذاري ها شده بودند. 
وي اف��زود: بازپرس ش��عبه رس��یدگي کننده به این پرونده، دس��تور 
ممنوع الخروجي وي را صادر کردند. عضو شوراي مرکزي نمایندگان 
والیي مجلس تصریح کرد: این موضوع اسباب دلگرمي مردمي است که 

بي صبرانه در انتظار رسیدگي به این پرونده هستند. 
علیرضا بیگي یادآور ش��د: منتظریم هرچه س��ریع تر این پرونده مورد 

رسیدگي قرار بگیرد و نتایج آن از سوي قوه قضائیه اعالم شود. 
   وزیر اقتصاد: پوري حسیني ممنوع الخروج نیست

از س��وي دیگر، وزیر اقتصاد روزگذش��ته در حاشیه مراس��م تجلیل از 
وزارت امور اقتصادي و دارایي به عنوان دستگاه برتر در خدمات رساني 
به ایثارگران، در جمع خبرن��گاران در خصوص ممنوع الخروجي رئیس 
سازمان خصوصي سازي ضمن اظهاربي اطالعي گفت: بنده از این موضوع 

اطالع نداشتم، اما طبق گفته همکاران، این مسئله تکذیب شده است. 
فرهاد دژپس��ند افزود: امروز هیئت واگذاري تشکیل مي شود و در آن 
جلسه، استراتژي هاي جدید واگذاري را تعیین خواهیم کرد تا رویکردها 
ترقي یابند. وي در خصوص لغو واگذاري ها گفت: واگذاري که از طریق 
کار کارشناسي صورت گرفته باشد، انجام مي شود، اما به هر حال فردا 

سیاست هاي جدید واگذاري را اعالم مي کنیم. 
   دردسرهای تعهدات درون دارایی های شرکت های 

مشمول واگذاری 
چالش اینجاست که در خصوصي س��ازي شرکت هاي بزرگ دقت نظر 
صورت نمي گیرد، به طور نمونه شرکتي با یک هزار میلیارد تومان دارایي 
را در حالي که 990میلیارد تومان بدهي دارد، به ش��کل قسطي به 10 
میلیارد تومان مي فروشیم و شکل کار واگذاري هم صحیح است، اما به 
این مورد فکر نمي کنیم که خریدار فردا روزي با تعهداد 990میلیارد 
توماني جاري و غیر جاري این بنگاه و ذي نفعان چون کارگر، مالیات، 
بیمه،  بانک ها و صندوق بازنشس��تگي چه خواهد کرد و آیا یک فرد با 
چند میلیارد تومان دارایي از پس تعهداتي که صدها برابر سرمایه اش 
است برمي آید یا خیر و اصاًل خریدار کفایت سرمایه، مدیریت، دانش 

و اهلیت دارد یا خیر ؟
از این رو باید دید س��ازمان خصوصي س��ازي به عن��وان متولي واگذاري 
بنگاه هاي دولتي در عرضه ها صرفاً به تکالیف بودجه اي و اقتصاد سیاسي اش 
عمل مي کند یا اینکه اهلیت سرمایه، مدیریت، دانش و فني خریدار را در 
عین حالي که حق��وق دولتي و مصالح امنیت��ي را رعایت مي کند، لحاظ 
مي کند که اگر کرده است، چرا امروز با چالش هایي چون کشت و صنعت 

هفت تپه، هپکو، آذر آب  و ماشین سازي تبریز روبه رو شده ایم. 
   در شرکت ها چه مي گذرد 

میانگین س��ود پیش بیني ش��ده در بودجه هاي س��نواتي شرکت ها، 
 بانک ها و مؤسسات دولتي به رغم آنکه هر ساله تقریباً دو سوم بودجه 
کل کشور را تشکیل مي دهد نس��بت به رقم بودجه شرکت ها در حد 
یکي و دو درصد در سال است که در تحقق نیز شاید همین هم محقق 
نش��ود، در عین حال البته گفته مي ش��ود که در برخي از شرکت هاي 
مش��مول واگذاري برخي از مدیران چون مي دانس��تند این ش��رکت 
رفتني است بدترین رفتار را در اداره ش��رکت داشته اند، به طوري که 
انبوهي از تعهدات و بدهي ها را در ش��رکت ایج��اد کرده اند و حال در 
زمان واگذاري این نگراني شکل گرفته است که نمي توان این بنگاه را 
به هر شخصي واگذار کرد و تنها به افراد خاص واگذار مي شود که اگر 
چنین است دس��تگاه هاي نظارتي باید نگاهي به پیشینه شرکت هاي 
مشمول واگذاري نیز داشته باشند. در عین حال گویا بنگاه هاي ذیل 
وزارتخانه هاي مختلف با نظارت کمیسیون هاي مرتبط مجلس شوراي 
اسالمي فعالیت دارند و در واگذاري بنگاه ها نیز نظارت دارند در چنین 
ش��رایطي به کمیس��یون مجلس مي تواند نظرش را براي رفع نواقص 
خصوصي سازي اعالن کند تا خصوصي سازي به ریل صحیح و خالي از 

انتقاد و اشکال بازگردد. 
اهمیت خصوصي سازي صحیح آن است که بس��یاري از شرکت هاي 
دولتي و وابس��ته به دولت در لیس��ت واگذاري ق��رار دارد و با توجه به 
چالش هاي کارگري، مالیاتي، بیمه اي، بانک��ي و حقوقي و امنیتي که 
خصوصي سازي هاي عقیم منهاي بررس��ي اهلیت و کفایت سرمایه و 
مدیریت خریدار انجام گرفته اس��ت،  اگر اش��کالي در خصوصي سازي 

واقعي است باید برطرف شود.

بانك مرک�زي در 

جعفر   تكبيري
  گزارش  یک

حالي برنامه ریزي 
براي کنترل بازار 
پولي کش�ور و مقابله با پولش�ویي را آغاز 
کرده که همچنان گریزگاه هاي بسیاري براي 
انتقال پول هاي کثیف وجود دارد که به طور 
نمون�ه پخش کنن�دگان مواد و مش�روبات 
الكل�ی ج�زو ای�ن بخش ه�ا هس�تند. 
این روزها اس��تفاده از دس��تگاه هاي کارتخوان 
به یک امر ع��ادي در ح��وزه پرداخت ها تبدیل 
ش��ده و عماًل به ج��ز برخي پزش��کان که قصد 
پنهان کردن میزان درآمد خود را دارند، تمامي 
صنوف از این دس��تگاه ها براي دریافت وجه از 
مش��تریان خود بهره مي گیرند. استفاده از این 
دستگاه ها هم براي فروشنده و هم براي خریدار 
مزیت دارد؛ چراکه از یک سو فروشنده به راحتي 
مي تواند به وسیله این دستگاه ها میزان فروش 
خود را در هر لحظه کنترل کند و از سوي دیگر 
خریداران نیز در کنار افزای��ش امنیت خرید ها 

خود،  از حمل وجه نقد اجتناب مي کنند. 
در این میان البته دولت نیز از گسترش این شیوه 
پرداخت اس��تقبال مي کند و تسهیالت ویژه اي 
براي اس��تفاده کنندگان از دس��تگاه ها در نظر 
گرفته اس��ت؛ چراکه بخش هاي اقتصادي دولت 
از این مس��یر به راحتي مي توانند میزان درآمد 

اصناف را محاسبه کنند. 
   رشد قارچ گونه شرکت هاي ارائه دهنده 

کارتخوان
اما همین ترویج اس��تفاده از کارتخوان توس��ط 
دولت و وجود اشتیاق در بین اصناف و مشتریان 
براي بهره گیري از این دس��تگاه، باعث شده که 
شرکت هاي خصوصي فراواني اقدام به عرضه این 

دستگاه ها کنند. 
این در حالي است که تا چند سال پیش انحصار 
عرضه کارتخوان ها تنها در اختیار ش��بکه بانکي 
بود و آنها با حساس��یت باالیي در این خصوص 
اقدام مي کردند. بر این اساس بانک ها کارتخوان 
را تنها به اصن��اف داراي مجوز ارائ��ه مي دادند 
و کارتخوان ه��اي س��یار نی��ز فق��ط در اختیار 
اصنافي نظیر شرکت هاي پخش قرار مي گرفت. 
همچنین در صورت عدم گردش، بانک اقدام به 

جمع آوري کارتخوان مي کرد. اما با روي کار آمدن 
شرکت هاي خصوصي تمامي این حساسیت ها از 
بین رفت و کارتخوان با کمترین مدارك و حتي 
بدون مدرك معتبر به افراد ارائه مي َشد، روندي 
که باعث ش��د، کارتخوان ه��اي در اختیار افراد 
نااهل نظی��ر پخش کنن��دگان موادمخدر که در 
اصط��الح عامه به آنه��ا دیل��ر  )توزیع کنندگان 
مخدر(گفته مي شود، پخش کنندگان مشروبات 
الکلي و متکدیان خیاباني قرار بگیرد؛  افرادي که 
درآمدهاي آنان به اصط��الح پول کثیف خطاب 
مي َش��ود و ورود این پول هاي کثیف به ش��بکه 
بانکي کشور از طریق همین کارتخوان ها نوعي 

پولشویي محسوب مي شود. 
   فقط کارتخوان را بگیرید

براي اطالع از شرایط دریافت این کارتخوان ها، به 
دهها آگهي منتشر شده در این خصوص در یکي 
از سایت هاي خرید و فروش اجناس دست دوم 
مراجعه مي کنیم و با شماره ارائه شده در آگهي 
تماس مي گیریم. پاس��خگوی تماس ما خود را 
نماینده شرکت ف. ك معرفي مي کند و خبرنگار 
مدعي مي شود که این دستگاه کارتخوان سیار را 
براي یک شغل خانگي نیاز دارد و هیچ مدرکي در 

خصوص کسب و کار خود ندارد. 
نماینده ای��ن ش��رکت در جواب ای��ن موضوع 
مي گوید که هیچ مشکلي نیست و براي ما مهم 

نیست که ش��ما این کارتخوان را در چه محل و 
شغلي مي خواهید استفاده کنید. 

وي سپس توضیح مي دهد که براي دریافت این 
دستگاه تنها نیاز اس��ت که تصویر کارت ملي و 
صفحه اول شناس��نامه را براي آنها ارسال کنیم 
و آنها در عرض یک روز دس��تگاه فعال ش��ده را 
در نقطه مورد نظر ما منزل تحویل خواهند داد. 
جالب اینجاست که این فرد مي گوید حتي امکان 
ارس��ال تصویر کارت ملي و شناسنامه از طریق 
تلگرام نیز وجود دارد و این بدین معناس��ت که 
بازاریابان حتي براي فروش این دستگاه که قرار 
است در شبکه بانکي کش��ور مورد استفاده قرار 
بگیرد، فرد متقاضي را شناسایي نمي کنند و این 
امکان وجود دارد که متقاضي مدارك فرد دیگري 

را براي دریافت این دستگاه ارائه کند. 
این بازاریاب دستگاه هاي کارتخوان سپس مدعي 
مي ش��ود که ش��رکت آنها از بانک مرکزي مجوز 
فعالیت دارد و مالکیت کامل دستگاه در ازاي مبلغي 
بیش از یک میلیون تومان به ف��رد واگذار خواهد 
شد. بنابراین ش��رکت تحت هیچ شرایطي امکان 
بازپس گیري دس��تگاه را نخواهد داش��ت. جالب 
اینجاست که جست وجو در سایت هاي دیگر نظیر 
دیجي کاال، شیپور و دیوار نشان مي دهد که امکان 
دریافت دستگاه هاي کارتخوان با قیمت هاي کمتر 
و شرایط سهل تر نیز وجود دارد و عمالً هیچ نظارتي 

بر فروش این دستگا ه ها به افراد وجود ندارد. 
   دیلرها کارتخوان دار شدند

همان طور که قباًل نیز عنوان شد، وجود همین 
شرایط سهل و همچنین عدم نظارت بر واگذاري 
این دس��تگاه ها باعث ش��ده که دس��تگاه هاي 
کارتخ��وان در اختی��ار تبه��کاران و متکدیان 
خیاباني نیز قرار بگیرد. بر این اساس درست در 
تقاطع چهارراه جهان کودك محلي که همیشه 
ترافیک هایش مشهور اس��ت و پاتوق بسیاري 
از متکدیان خیاباني اس��ت و دقیقاً کمي باالتر 
از س��اختمان بانک مرکزي که مسئول نظارت 
بر نقل و انتقاالت ش��بکه بانکي کش��ور است، 
چند تبعه بیگانه که اقدام به گلفروش��ي و تمیز 
کردن شیشه خودروها مي کنند، براي دریافت 
وجه از مشتریان خود از دستگاه هاي کارتخوان 

استفاده مي کنند. 
این موضوع در چهار راه هاي مشهور دیگر پایتخت 
نیز قابل مشاهده است و به نظر مي رسد در غیاب 
نظارت، این روند به یک عرف تبدیل شده است، اما 
جالب اینجاست که نه فقط متکدیان مواد مخدر 
بلکه به ادعاي برخي از معت��ادان که روزانه براي 
مصرف شخصي از دیلرها )توزیع کنندگان مخدر( 
جنس تهیه مي کنن��د، این افراد نی��ز این روزها 
به کارتخوان مجهز ش��ده اند و ترجیح مي دهند 
پول فروش مواد را از طریق کارتخوان به حساب 
توزیع کننده اصلي منتقل کنند؛ اتفاقي که عماًل 
نشان دهنده وجود خأل بزرگ در حوزه پولشویي 
کشور است؛ چراکه به تصریح قانون، درآمد ناشي از 
فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي جزو پول هاي 
کثیف است و رساندن این پول ها بدون شناسایي 
منش��أ پول به حس��اب هاي بانکي، عماًل یک راه 
مطمئن و کم هزینه براي فروشندگان مخدر جهت 

پولشویي است. 
   نظارت بانك مرکزي کجاست؟

حال س��ؤال اصلي که بانک مرک��زي به عنوان 
سیاستگذار اصلي حوزه پولي بانکي کشور باید 
به آن پاس��خ دهد، این اس��ت که چه نظارتی بر 
عملکرد ش��رکت هاي ارائه دهنده دستگاه هاي 
کارتخ��وان دارند و چگونه منش��أ پول��ي را که 
از طری��ق ای��ن کارتخوان ها جا به جا مي ش��ود، 

 شناسایي مي کند؟

هادی  غالمحسينی

بهناز   قاسمی
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