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گفته عضو هيئت 
رئيسه كميسيون 
اقتصادي مجلس 70 درصد شركت هاي سهام 
عدالتي زي�ان ده هس�تند، رئيس س�ازمان 
خصوصي سازي، بدون اشاره به اين موضوع 
كه چه تعداد ش�ركت موجود در س�بد سهام 
عدالت س�ود ده و زيان ده هستند از تالشش 
براي واريز س�ود س�هام عدالت س�ال مالي 
96شركت ها به حساب مش�موالن خبر داد و 
پيش بيني كرد كه اين رقم در هر يك ميليون 
تومان سهام در حدود 175هزار تومان باشد. 
»س��ود 17/5درصدي س��االنه هر ي��ك ميليون 
تومان برگه س��هام عدالت « در حالي مورد ادعاي 
رئيس سازمان خصوصي سازي واقع شد ه است كه 
وضعيت بيش از 60 شركت سهام عدالتي بورسي 
و غير بورسي مبهم است و مشخص نيست سود 
ادعا شده از سوي رئيس سازمان خصوصي سازي 
از درآمد ش��ركت ها ايجاد شده است يا محل هاي 
ديگري چون سپرده گذاري و سرمايه گذاري مجدد 
اين وجوه، زيرا چندي پيش عضو هيئت رئيس��ه 
كميسيون اقتصادي مدعي شد كه بررسي ها در 
بهمن ماه سال گذشته نشان داده است 70درصد 

شركت هاي سهام عدالت زيان ده است. 
رئيس كل سازمان خصوصي سازي طي روز هاي 
اخير با بيان اينكه تالش مي كنيم تا پايان س��ال 
سود س��هام عدالت س��ال مالي ۹6 شركت هاي 
سرمايه پذير را به حساب س��اير مشموالن واريز 
كنيم، گف��ت: براي ي��ك ميليون تومان س��هام 
عدالت 175 هزار تومان سود پرداخت مي شود. 

پوري حسيني افزود: اقداماتي پس از پايان 10 
سال مهلت قانوني اجراي طرح، براي آزادسازي 
سهام عدالت انجام شده، اما مصوبه نهايي براي 

آزادسازي سهام عدالت هنوز صادر نشده، در اين 
زمينه اختالف نظر وج��ود دارد كه اين موضوع 
موجب تأخير س��ه س��اله در آزادس��ازي سهام 

عدالت شده است. 
وي افزود: از ارائه اليحه ساماندهي سهام عدالت 
توسط دولت به مجلس حدود 13 ماه مي گذرد، 
در حال حاضر نمايندگان مجلس در حال تصويب 
بودجه سال آينده هستند، بعيد به نظر مي رسد 
اليحه ساماندهي سهام عدالت تا پايان امسال در 

مجلس به تصويب برسد. 
    نماينده مجلس:  70درصد شركت هاي 

سهام عدالت زيان ده  هستند
چندي پيش نايب رئيس كميس��يون اقتصادي 
مجل��س در واكنش ب��ه اظهارات مع��اون اول 
رئيس جمهور مبني بر ارزش 1۴ ميليوني سهام 
عدالت مدعي شده بود، براس��اس ارزيابي كدام 
صورت هاي مالي ارزش سهام عدالت 1۴ ميليون 

تومان برآورد شده اس��ت ؛چراكه بهمن ماه سال 
گذش��ته صورت هاي مالي ش��ركت هاي سهام 
عدالت رؤيت شده و حدود 70 درصد شركت ها 
زيان ده بودند و دولت طرحي هم براي آزادسازي 
نداده اس��ت. معصومه آقاپور عليشاهي تصريح 
كرده بود در ح��ال حاضر هنوز مج��وز خريد و 
فروش س��هام عدالت صادر نش��ده و حدود 70 
درصد شركت ها زيان ده بوده و سودده نيستند. 
سهام عدالت بايد ابتدا شفاف سازي و براي ارائه 
در بورس آماده شود، سپس اعداد و ارقامي درباره 

ارزش آن اعالم شود. 
   منش�أ س�ود س�هام عدال�ت كارك�رد 

شركت ها است ويا سرمايه گذاری
در اي��ن مي��ان، اگر چ��ه پرس��ش هاي زيادي 
پيرامون س��هام عدالت مطرح اس��ت، اما به نظر 
مي رس��د س��هام عدالت با توجه ب��ه اينكه يك 
سبد از س��هام بيش از 60 شركت بورسي و غير 

بورسي است و ش��ركت هاي بورس��ي به فرض 
س��ودآوري هش��ت ماه براي پرداخت س��ود به 
سهامداران زمان دارد، جاي دارد رئيس سازمان 
خصوصي سازي به ش��كل دقيق در كنار انتشار 
صورت هاي مالي ش��ركت هاي س��هام عدالت، 
همراه با سند هاي متقن توضيح دهد كه دقيقاً 
چه زماني سود شركت هاي س��ود ده به حساب 
سازمان خصوصي سازي يا خزانه داري كل كشور 
واريز و سپس پس از كسر حقوق دولتي، حقوق 
۴۹ميليون سهامدار چه زماني به حساب آنها يا 

وراث 2ميليون نفر فوت شده واريز شده است. 
زيرا ش��ايعاتي مبني بر تأخير در دريافت س��ود 
س��هام عدالت در برخي از ش��ركت هاي س��هام 
عدالتي يا دريافت و سپرده گذاري اين وجوه در 
شبكه بانكي و مواردي از اين دست مطرح است 
كه با شفاف سازي س��ازمان خصوصي سازي در 
ايران رابطه اميد است تمامي اين شايعات تكذيب 
شود. به طور نمونه اگر سود ش��ركت هاي سهام 
عدالتي به خزانه داري كل واريز ش��ود و سپس 
بعد از كسر سهم دولت، بالفاصله اين سودها به 
حساب سهامداران سهام عدالت واريز شود، اين 

شايعات بي پايه است. 
از سوي ديگر، وضعيت شركت هاي سهام عدالتي 
چندان شفاف نيست و به نظر مي رسد ارائه يك 
گزارش مفصل تفس��يري از س��وي بخش هايي 
چون وزارت اقتصاد، س��ازمان خصوصي سازي، 
مركز آينده پژوهي، مركز پژوهش هاي مجلس يا 
شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالتي استاني 
در رابطه با عملكرد شركت هاي سهام عدالتي و 
حسابداري گردش وجوه شركت هاي سود ده از 
زمان پرداخت توس��ط ش��ركت تا زمان واريز به 
حساب دولت و ۴۹ميليون سهامدار مي تواند در 

اين رابطه شفاف سازي كند.

منشأ سود واريزي به حساب مشموالن سهام عدالت دقيقاً كجاست ؟ 
رئيس سازمان خصوصي سازي: هر يك ميليون تومان سهام عدالت 175هزار تومان سود مي دهد

يك نماينده مجلس: اغلب شركت های سهام عدالت زيان ده هستند

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص(:
افتتاحفازسومپااليشگاهستارهخلیجفارس

درهفتهجاری
فرمان�ده ق�رارگاه س�ازندگي خات�م االنبي�ا)ص( ب�ا اش�اره به 
تفاه�م ق�رارگاه با دول�ت براي توس�عه 500 ه�زار هكت�ار زمين 
كش�اورزي گفت: ف�از س�وم پااليش�گاه خليج ف�ارس در هفته 
ج�اری با حض�ور رياس�ت جمهوری ب�ه بهره ب�رداری می رس�د. 
به گزارش »فارس«، س��عيد محمد روز گذش��ته در س��خنراني پيش از 
خطبه هاي نماز جمعه تهران ضمن تسليت و گراميداشت ياد شهداي اخير 
سپاه با بيان اينكه امروز قرارگاه به عنوان مقتدرترين مجموعه مهندسي در 
منطقه شناخته مي شود، اظهار داشت: قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا با دارا 
بودن بيش از 13 هزار دستگاه ماشين آالت تخصصي در حوزه هاي مختلف 
در حوزه هاي دريايي ناوگان هوايي دستگاه تونل حفاري در دريا و خشكي 
و جرثقيل هاي فوق س��نگين و با دارا بودن بي��ش از 200 هزار نفر نيروي 
انساني و به كارگيري بيش از 5 هزار پيمانكار در داخل كشور فعال است. وي 
تأكيد كرد: ما به دنبال نهادينه سازي اقتصاد مقاومتي در كشور هستيم. بايد 
ظرفيت هاي داخلي در اولويت قرار بگيرد و اقتصاد متكي بر مردم عملياتي 
شود و جلوگيري از خام فروشي بايد پيگيري شود. در هر عرصه اي كه توانمند 
شويم، ديگر تحريم اثري نخواهد داشت. بايد بخش هايي را كه دشمن روي 
آن متمركز شده به سرعت جلو ببريم و سعي كنيم با بومي سازي اين اهرم 
فشار را از دست دشمن بگيريم. بايد اين تهديد ها را به فرصت تبديل كنيم. 
وي با بيان اينكه ارتباط نزديك با بخش خصوصي و همچنين هم افزايي و 
ارتباط با جامعه سازندگان و مشاوران و طراحان و شركت هاي دانش بنيان 
يكي از دستاوردهاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا است، افزود: احداث 62 
سد با حجم مخزن بيش از 25 ميليارد متر مكعب و احداث 11 هزار كيلومتر 
خطوط لوله انتقال نفت، گاز و آب و احداث 2600 كيلومتر آزاد راه، بزرگراه 
و راه اصلي احداث 3۹00 كيلومت��ر راه آهن، 250 كيلومتر مترو، 23هزار 
كيلومتر فيبر ن��وري، افزايش ظرفيت در توليد كنس��انتره مس به ميزان 
250هزار تن در سال، افزايش ظرفيت فوالد كشور به ميزان 1/6 ميليون تن 
در سال، افزايش ظرفيت توليد روزانه بنزين در كشور به ميزان 37 ميليون 
ليتر، افزايش ظرفيت توليد گاز شيرين در كشور به ميزان 150 ميليون متر 

مكعب كارنامه 30 ساله قرارگاه خاتم االنبيا را تشكيل مي دهد. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا گفت: قرارگاه همچنين در حوزه 
محروميت زدايي براي خود برنامه ريزي ك��رده و در اطراف پروژه هاي در 
حال اجرا در مناطق كمتر برخوردار، با شناسايي نقاط ضعف در روستاها 
بيش از 10 هزار پروژه عمراني، آموزشي، فرهنگي و امدادي به ارزش بيش 
از 3ميليارد تومان هزينه كرده و پروژه هاي پل سازي، كتابخانه، مسجد و 

مدرسه را در دستور كار خود قرار داده است. 
وي با اش��اره به تفاهم قرارگاه با دولت براي توسعه 500 هزار هكتار زمين 
كشاورزي تصريح كرد: تاكنون 60 هزار هكتار از اين اراضي عملياتي و تأمين 
آب شده است و در قالب 102 ش��ركت تعاوني براي 18 هزار نفر فعاليت و 
اشتغال برقرار است و در تالش هستيم كل 500 هزار هكتار را هر چه زودتر 

به اتمام برسانيم. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا اظهار داش��ت: در بحران هايي 
طبيعي در بخش هاي مختلف ميهن عزيز اسالمي، قرارگاه خاتم االنبيا 
اولين مجموعه امدادي اس��ت كه در منطقه حاضر مي ش��ود. در زلزله 
كرمانشاه بيش از 8350 كانكس ظرف 35 روز توسط قرارگاه در اختيار 
مجموعه قرار گرفت، امروز با افتخار اعالم مي كنيم در همه عرصه هاي 
فني و مهندسي به قله هاي خودكفايي دست پيدا كرده ايم و هيچ بخشي 

نيست كه نياز به توان خارجي داشته باشيم. 
وي با اشاره به پروژه ستاره خليج فارس گفت: اين پااليشگاه پروژه اي بود 
كه يك شركت خارجي در آن فعال بود، اما با وقوع تحريم اول، پروژه را رها 
كرد و رفت. اعتماد به مجموعه قرارگاه ش��د و اين پروژه به ما سپرده شد و 
امروز شاهد بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازي جهان با ظرفيت 360 هزار 
بشكه در روز هستيم. اين پااليش��گاه بزرگ ترين پااليشگاه توليد بنزين 
يورو 5 جهان است و 67 درصد مهندسي ايراني، 70 درصد محصول ايراني 
و 100درصد اجراي ايراني در آن اتفاق افتاد و ان شاءاهلل در هفته جاری با 

حضور رياست جمهوری فاز سوم آن هم به بهره برداري خواهد رسيد. 
سعيد محمد با بيان اينكه فاز چهارم پروژه ستاره خليج فارس كلنگ زني 
ش��د و در مدت 18 ماه اين فاز هم به بهره برداري خواهد رس��يد، ادامه 
داد: اين فاز به صورت صد درصد ايراني به چرخه توليد محصوالت نفت 
و گاز كش��ور افزوده خواهد ش��د، با اعتمادي كه به قرارگاه خاتم االنبيا 
شد، عمليات اجرايي ساخت شش فاز از پارس جنوبي به قرارگاه و دو فاز 
آن اجرايي و تحويل داده شد و چهار فاز ديگر طي يك ماه آينده تحويل 
داده خواهد شد. با اين كار ظرفيت توليد گاز 150 ميليون متر مكعب 
به ظرفيت توليد گاز كشور افزوده خواهد شد و ايران از قطر در استفاده 
از مخزن پارس جنوبي پيش خواهد افتاد. فرمانده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا گفت: امروز قرارگاه خاتم االنبيا توان س��اخت كشتي  هاي 
بزرگ و نفت كش را داراست و براي ساخت آن از خارج از كشور سفارش 
گرفته ايم. قرارگاه تمام توان مهندسي خود را براي عبور از تحريم ها در 
خدمت مردم و دولت قرار داده است و پيشنهاداتي هم براي حل برخي 
معضالت به دولت ارائه شده است. از جمله تأمين آب استان هاي مركزي 

از طريق دريا كه در دست پيگيري است.
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در حال�ي ك�ه براس�اس قان�ون تج�ارت كه 
محي�ط حقوق�ي فعاليت ه�اي اقتص�ادي 
بخ�ش خصوص�ي و مردم�ي را ترس�يم 
مي كند، پرداخ�ت پاداش به ش�ركت زيان ده 
مرسوم نيس�ت، به گفته يك نماينده مجلس 
ش�وراي اس�المي، هيئت مديره شركت هاي 
زيان ده دولتي پاداش ه�م دريافت مي كنند.

رئي�س ديوان محاس�بات تعداد ش�ركت هاي 
زي�ان ده در س�ال 96را 1۸0 اع�الم و از ارائ�ه 
اصالحيه ه�اي متع�دد در ميان�ه س�ال براي 
ش�ركت هاي دولت�ي و اخت�الف 170 ه�زار 
ميلي�ارد تومان�ي بودجه ش�ركت هاي دولتي 
با عملك�رد آنها در س�ال گذش�ته گاليه كرد. 
به گزارش »جوان«، برخي از شركت هاي دولتي 
و وابس��ته به دولت چالش آفرين شده اند و اخبار 
خوبي از ميانگين بازدهي اي��ن بنگاه ها و گاهي 
رفتار مديريت��ي اعضاي هيئت مدي��ره به گوش 
نمي رس��د كه دريافت پاداش در ش��ركت هاي 
زيان ده و ارائه بودجه هاي غلط انداز و گمراه كننده 
به س��ازمان برنامه و بودجه و در پ��ي آن انتقال 
آن به مجلس شوراي اس��المي در كنار مطالبات 
معوق قابل مالحظه و معامالت مسئله دار امروز 
انتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و ديوان 

محاسبات كل كشور را نيز به همراه آورده است. 
   پرداخت پاداش ب�ه هيئت مديره بدون 

توجه به عملكرد
اين نماين��ده مجلس ب��ا انتق��اد از پاداش هاي 
هنگفتي ك��ه هيئت مديره ش��ركت هاي دولتي 
دريافت مي كنند، گفت: با وجود اينكه شركت هاي 
دولتي زيان ده هستند، اما هيئت مديره آنها بدون 

توجه به بازدهي شركت پاداش هاي پايان سال 
هنگفت��ي درياف��ت مي كنند، اين م��وارد باعث 
دلخ��وري و نارضايتي م��ردم از وضعيت بودجه 

شركت هاي دولتي شده است. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به انتقاداتي كه 
بود به بودجه شركت هاي دولتي وجود دارد، گفت: 
از آنجايي كه شركت هاي دولتي، بودجه بانك ها 
و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مورد بررسي 
قرار نمي گيرد، مردم نسبت به اين بخش از بودجه 
س��نواتي بدبين هس��تند، اين در حالي است كه 
مي دانند در بخش هاي ديگر بودجه اگر اشكاالتي 
وجود داش��ته باش��د، مجلس آن را حين بررسي 

احصا و اصالح مي كند. 
   مديريت غلط گريبان شركت هاي دولتي 

را گرفته است
منص��ور مرادي ب��ا بي��ان اينك��ه مديريت غلط 
هزينه تراشي براي سيستم اس��ت، بيان داشت: 
ش��ركت هاي دولتي دارايي ه��اي قابل  توجهي 
دارند، اما به دليل مديريت كارنابلد تنها به سمت 
پرداخت حق��وق و مزاياي كاركن��ان رفته اند، در 
حالي كه مي توان به خوبي از دارايي و سرمايه هاي 
آنها به سمت توليد مولد رفت و چرخه اقتصادي 
را بهبود بخشيد. اين نماينده مجلس با انتقاد از 
پاداش هاي هنگفتي كه هيئت مديره شركت هاي 
دولتي درياف��ت مي كنند، گفت: ب��ا وجود اينكه 
شركت هاي دولتي زيان ده هستند، اما هيئت مديره 
آنها بدون توجه به بازدهي ش��ركت، پاداش هاي 
پايان سال هنگفتي دريافت مي كنند، اين موارد 
باعث دلخوري و نارضايتي مردم از وضعيت بودجه 

شركت هاي دولتي شده است. 
  1۸0 شركت دولتي زيان ده شدند

آذر چندي پيش با انتقاد از عدم پيش بيني صحيح 
بودجه شركت هاي دولتي در لوايح بودجه سنواتي 
كه سازمان برنامه و بودجه و دولت تهيه مي بينند و 
به مجلس ارسال مي كنند، خاطر نشان كرد: تعداد 
62 درصد ش��ركت هاي دولتي داراي اصالحيه 
بودجه بودند و در عمل 180 شركت در سال ۹6 

زيان ده شده اند. 
   اختالف 170 هزار ميليارد توماني بودجه 

شركت هاي دولتي با عملكرد آنها
عادل آذر با اشاره به گزارش كميسيون تلفيق۹6 
در مورد بودجه ش��ركت هاي دولت��ي، بانك ها و 
مؤسسات گفت: 35۹ شركت دولتي سودده، 60 
شركت زيان ده و ۹ بانك دولتي شامل شركت هاي 
دولتي هس��تند كه بودجه آنها بيش از 800 هزار 
ميلي��ارد توم��ان، ام��ا عملكردش��ان ۹82 هزار 
ميلياردتومان بوده است، دست شركت هاي دولتي 
بسيار باز اس��ت كه بايد قوانين محكم تري وضع 
شود. وي با بيان اينكه در گزارش تفريغ بودجه ۹6، 
تفريغ بودجه شركت ها نيز لحاظ شده است، افزود: 
هميش��ه نمايندگان مجلس از ديوان محاسبات 
ورود به بودجه شركت ها را مطالبه مي كردند كه 
اين مطالبه نمايندگان در گزارش تفريغ بودجه ۹6 
مورد توجه قرار گرفته است. بخش ديگري كه در 
گزارش تفريغ بودجه ۹6 لحاظ شده، حسابرسي 
عملكرد دس��تگاه ها و سازمان هاس��ت كه براي 

اولين بار در گزارش تفريغ بودجه آمده است. 
در ادامه بايد عنوان داش��ت كه مجلس شوراي 
اسالمي در سال جاري بنا بر ادعاي رئيس ديوان 

محاس��بات به گزارش هاي تفريغ و حسابرسي 
عملكرد دستگاه ها و س��ازمان ها براي اولين بار 
در تاريخ بودجه نويسي ايران دسترسي دارند، از 
اين رو انتظار مي رود هزينه هاي زائدي در بخش 
بودجه عمومي و شركت هاي دولتي كه به هيچ 
عنوان با وظايف و عملكرد آنها همخواني ندارد، 
حذف كنند به ويژه آنك��ه هم اكنون دولت براي 
پرداخت بودجه هاي جاري و عمراني وابستگي 
حداقل ۴5هزار ميليارد توماني به فروش اوراق 
مالي دارد كه اين اوراق استقراض سود دار تلقي 
مي ش��ود و در س��ال آتي بايد اصل و سود با هم 

تسويه شود. 
در پايان انتظار مي رود بخش بنگاه هاي دولتي و 
وابسته به سمت شفاف سازي عمومي رود، زيرا به 
نظر مي رس��د به دليل حجيم بودن بخش دولت 
نظارت هاي فعلي براي جلوگي��ري از انحرافات 
در اين بخش ها كافي نيست و بايد از ابزار نظارت 
عموم��ي در حوزه بهب��ود عملك��رد و بهره وري 

استفاده شود. 
  نگاهي به دخل و خرج ناتراز دولت 

در بخش ماليات، سرمايه و اوراق مالی 
نگاهي به اوضاع بودجه عمومي دولت در ۹ماهه 
س��ال ۹7 نش��ان مي دهد دول��ت در اين مدت 
1۹3ه��زار ميليارد توم��ان پرداخت هاي جاري 
ي��ا مصرفي، 32ه��زار ميليارد توم��ان پرداخت 
عمران��ي و در ح��دود 20 هزار ميلي��ارد تومان 
پرداخت براي خريد يا تملك دارايي مالي و اوراق 
منتشره هاي سر رسيد ش��ده داشته است كه در 
مجموع در حدود 2۴5هزار ميليارد تومان انواع 
پرداخت ها در آمارهاي منتش��ره از سوي بانك 

مركزي انعكاس يافته است. 
به بي��ان س��اده در ۹ماه��ه س��ال ۹7 در حدود 
77هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 23هزار 
ميليارد تومان ساير درآمدها و در بخش واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي يا همان درآمدهاي مربوط 
به بخش نفت در حدود ۹0ه��زار ميليارد تومان 
بوده اس��ت و در بخش واگذاري دارايي هاي مالي 
يا همان انتش��ار اوراق بدهي و اس��ناد خزانه در 
بخش هايي همانند فرابورس 65ه��زار ميليارد 

تومان در آمد تحصيل شده است. 
درآمد ناش��ي از انتش��ار اوراق بده��ي كه حدود 
65هزار ميليارد تومان عنوان شده،  سود دار است 
و بايد به زودي با س��ودش تسويه ش��ود، از اين رو 
هم اكنون اين پرس��ش مطرح اس��ت ك��ه چرا به 
جاي استقراض س��ود دار دولت هزينه هاي حدود 
10هزار دستگاه بودجه بگير را با دارايي هاي مازاد 
و راكد، هزينه هاي جاري باال، تورم نيروي انساني، 
پرداخت حقوق و اضافه كار باال به س��اخت و ساز، 
تأسيس��ات و نگهداري س��اختمان، تورم نيروي 
انساني كاهش نمي دهد و از همه مهم تر ميانگين 
بازدهي ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
وابس��ته را از حدود يك درصد در س��ال حداقل 
به 20 درصد نمي رس��اند تا سود ناشي از عملكرد 
شركت هاي دولتي حداقل حدود 100هزار ميليارد 
تومان ش��ود و در نهايت به درآمدهای اختصاصی 

دستگاه های اجرايی پايان نمی دهد.

يك عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس خبر داد

پاداشهایهنگفتبرایشركتهايزياندهدولتي!
رئيس ديوان محاسبات: تعداد شركت هاي زيان ده سال 96 حدود 1۸0 شركت بوده است

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

پاسخهايگزينشيبرايشكستگازي
بارها نوش��ته ايم كه يكي از خصلت هاي برجس��ته وزير نفت در واكنش به 
انتقادها، ارائه پاسخ هاي گزينشي و ناقص اس��ت؛ زنگنه به خوبي  مي داند 
با ارائه توضيحات دقيق و درس��ت در گوش��ه رينگ قرار مي گيرد و بر اين 
اس��اس س��عي مي كند با فرافكني و پررنگ كردن نقاطي خاص، عملكرد 
خود را »سفيد« جا بيندازد. نشست خبري اخير او بار ديگر نشان داد وي به 
هيچ عنوان قصد ندارد موضوع توقف احداث خط لوله به نقطه صفر مرزي 
را روش��ن كند و در پاس��خ به اينكه چرا صادرات گاز به پاكس��تان متوقف 
شده است، مي گويد ما همه كار كرديم و اين طرف پاكستاني است كه يك 
متر هم خط لوله نصب نكرده است. گرچه بخش نخست دوم توضيحات وي 
درست است اما تمايلي ندارد به اين موضوع اشاره كند كه اگر ايران به تعهدات 
خود عمل مي كرد، امروز ايران در موضعي طلبكارانه و باال در مقابل همسايه 
شرقي قرار مي گرفت. سؤال صريح از وزير نفت اين است كه چرا تكميل خط 
لوله صادراتي به پاكستان متوقف شد و بر چه اساسي چنين تصميمي اخذ 
شد؟ وزير نفت يكبار مي گويد چون پاكستان اهتمامي در واردات گاز از ايران 
ندارد دستور توقف تكميل خط لوله صادر شده است و اندكي بعد مي گويد 
چون اين كشور پول پرداخت گاز ايران را ندارد، صادرات گاز به اين كشور 
غيرمنطقي است. پاسخ هاي متناقض وزير نفت به خوبي نشان مي دهد وي 
به دنبال مفري براي حركتي رو به جلو است در حالي كه براي اين دو توضيح 

وزير نفت، استدالل هاي دقيق و محكمي وجود دارد. 
زنگنه بر اين باور است كه اين كشور پول پرداخت گاز را ندارد،  ولي همچنان 
اين مهم را در »سايه« قرار مي دهد كه اين كش��ور به واردات ال ان جي و 
سوخت مايع مشغول است و بهاي آن را سر موعد به تأمين كنندگان انرژي 
خود مي پردازد كه در مقايسه با گاز ايران بين 30 تا ۴0 درصد گران تر است. 
ضمن آنكه ميان دو كشور قرارداد روش��ن و قانوني وجود دارد كه تخطي 
يك طرف از تعهد خود، موجب ارجاع به داوري شده و در نهايت طرفي كه 
به تعهدات خود پايبند نبوده، محكوم به جريمه و پرداخت مبالغي كالن 
مي شود كه در قراردادهاي گازي، يك اصل پذيرفته شده است. كما اينكه 
ايران در پرونده هاي تركيه و تركمنستان مجبور به پرداخت جريمه شده يا 
خواهد شد. وزير نفت به گونه اي سعي در ساده سازي اشتباه خود در توقف 
اين قرارداد دارد كه گويي سخن از يك مبادله پاياپاي روستايي است كه اگر 
شد، چه بهتر و اگر هم نشد كه هيچ. زنگنه بهتر از هر فرد ديگري مي داند 
يك قرارداد صادرات گاز چه مختصات و پيچيدگي هايي دارد و اگر ايران به 
تعهدات خود پايبند بود، امروز مي توانستيم از اين كشور حداقل 2 ميليارد 

دالر جريمه دريافت كرد. 
وي در توجيه ديگري مي گويد به تعهدات خود پايبند بوده و اين پاكستان 
است كه هيچ اقدام عملي را انجام نداده است. براي تنوير افكار عمومي بايد 
گفت خط لوله اي كه وزير نفت معتقد است ايران آن را اجرا كرده است، خط 
لوله اي است براي تأمين گاز استان سيستان وبلوچستان و همچنين گازي 
كه به چابهار مي رود. خط لوله مدنظر وزير نفت داراي چهار انشعاب است 
كه دو انشعاب آن به زابل و زاهدان مي رود و دو انشعاب ديگر براي صادرات 
به پاكستان و چابهار – تغذيه واحدهاي پتروشيمي – اختصاص يافته است. 
زنگنه سال ۹2 به وزارت نفت آمد، در حالي كه خط لوله صادراتي – يكي از 
چهار انشعاب- در حال تكميل بود، دستور توقف صادر كرد به اين بهانه كه 
وقتي طرف مقابل هيچ كاري انجام نمي دهد، اين اقدام اشتباه محض است. 
وي مدام مي گويد براي اين خط لوله 2 ميليارد دالر هزينه شده است، در 
شرايطي كه اين هزينه، براي يك خط لوله اصلي و سه انشعاب ديگر بوده و 

اصاًل ارتباطي به خط لوله صادراتي ندارد. 
اگر وزير نفت دس��تور توقف نمي داد، انش��عاب صادراتي به بهره برداري 
مي رسيد و ايران طبق بند take or pay مي توانست از اسالم آباد شكايت 
كند و 70 درصد »گاز صادر نشده« را از اين كشور طلب كند. اين بند در 
همه قراردادهاي گازي وجود دارد كه بر اساس آن، اگر كشور خريدار گاز 
نتواند به تعهدات خود براي واردات گاز عمل كند، بايد بخشي از پول گازي 
كه نتوانسته از خريدار دريافت كند، پرداخت كند و اگر خريدار هم نتواند 
نيازهاي گازي خريدار را تأمين كند با چنين مكانيزمي مجبور به پرداخت 
جريمه است؛ موضوعي كه ميان ايران و تركيه بارها اتفاق افتاده و طرفين 
يكديگر را به پرداخت غرامت محكوم كردند. اين همان نقطه اي است كه 
زنگنه را از هرگونه روش��نگري فراري مي دهد و تبديل به كابوس بزرگي 
براي وي شده است كه چگونه با يك تصميم اشتباه، بازار گاز پاكستان را 
جمهوري اسالمي ايران گرفت و به كشورهاي ديگر هديه كرد. خط لوله 
تاپي كه جايگزين گاز ايران است با حمايت سعودي ها و تأمين مالي اين 
كشور در حال اجراست و اين نش��ان مي دهد، در روزهايي كه خودمان به 
دست خودمان فرصت سوزي مي كنيم، چگونه دش��منان كشور به ويژه 

سعودي ها در حال كوبيدن ميخ آخر به تابوت گازي ايران هستند. 
با اس��تدالل هاي وزير نفت، البد تركمنس��تان نيز براي ص��ادرات گاز به 
پاكستان و هند در حال خيانت به خود است و تنها ايران است كه به فكر 

تأمين منافع ملي خود به شكل اعالي خود است.

وارداتمجددكااليلوكسبهمناطقآزاد
بر اساس تصميم دستگاه هاي مسئول امكان واردات كاالي گروه 4 به 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با شرايطي فراهم شد. اين در حالي است 
كه پيشتر بانك مركزي به دليل برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضاي 
ارز بازار آزاد با ورود كاالي مصرفي ب�ه اين مناطق مقاومت مي كرد. 
به گزارش »فارس«، پس از ممنوعيت ترانزي��ت و ورود كاالهاي گروه ۴ به 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از سوي بانك مركزي و گمرك، خبر مي  رسد با 
حضور تمامي ذي نفعان و دستگاه هاي مسئول مقرر كرده تا 133۹ قلم كاالي 
گروه ۴ با شرايطي بتواند به اين مناطق وارد شوند. براساس اين گزارش، در 
جلسه 16 بهمن ۹7 مقرر شد كه تا سقف 1۴0 ميليون دالر واردات كاالهاي 
گروه ۴ كه كاالهاي مصرفي و لوكس را در بر مي گي��رد به اين مناطق آزاد 
انجام ش��ود. برخي گمانه ها حكايت از آن دارد كه احتماالً سقف هر منطقه 
براي واردات كاالي گروه ۴ بالغ بر 15 تا 20 ميليون دالر باشد. در اين مصوبه 
آمده است: پيرو جلسه كميسيون اقتصادي دولت مورخ 15 بهمن ۹7 جلسه 
بررسي موضوع واردات كاالهاي اولويت چهارم به مناطق آزاد تا سقف 1۴0 
ميليون دالر با محوريت بانك مركزي و وزارت صمت، دبيرخانه شوراي عالي 

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و گمرك با موضوعات زير برگزار شد:
1- مقرر ش��د براي پيش فاكتور هاي جديد مناط��ق آزاد در صورتي كه 
اولويت گروه كااليي ۴ باشد و كاال جزو ليست مجاز hs وزارت صمت باشد 

مجوز ثبت سفارش داده شود) صرفاً تا تاريخ 31 فروردين سال ۹8(. 
2- ثبت سفارش موضوع بند يك صرفاً در صورت وجود قبض انبار قبل از 
تاريخ 15 بهمن ۹7 مي تواند به صورت بدون انتقال ارز انجام شود، مسئوليت 

كنترل قبض انبار بر عهده سازمان هاي منطقه آزاد مي باشد. 
3- مقرر شد در مورد ثبت سفارشات بدون انتقال ارز مناطق آزاد كه پيش 
از تاريخ 15 بهمن ۹7 صادر شده باش��ند و جز كاالهاي موضوع بند يك 

است، امكان ويرايش فراهم شود. 
۴- مقرر شد تا زمان استقرار گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد و رفع 
تعهد ثبت سفارش��ات مناطق آزاد از طريق تأييد دبيرخانه شوراي عالي 

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي انجام شود. 
5- مقرر شده ليست hs موضوع بند يك تا تاريخ 17 بهمن ۹7 تهيه شود. 
6- مسئوليت كنترل سقف 1۴0 ميليون دالري سفارش موضوع بند يك 

به عهده دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. 
طبق شنيده ها احتماالً اين مصوبه از هفته پيش رو اجرايي مي شود. قرار 
است وزارت صمت طبق مفاد بند يك الزامات تفاهم شده را به سازمان هاي 
مجري ابالغ كند. در تاريخ 3 خرداد ۹7 از سوي وزير وقت صمت به رئيس 
سازمان توسعه تجارت گروه چهارم كااليي شامل 133۹ قلم كاال طبق 
مصوبه جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ورود اين كاالها به كشور 

ممنوع شده بود.

 رئيس اتحاديه 
دارندگان كاالهاي تجارتي و سردخانه ها:

ذخیرهسازيمیوهشبعیدانجامشدهاست
رئيس اتح�اديه دارندگان كااله�اي تج�ارت�ي و س�ردخانه ه�ا 
گفت: ذخي�ره س�ازي پ�رتق�ال، موز و س�ي�ب درخت�ي ب�راي 

اي�ام عيد سال نو انج�ام شده است. 
مهدي كشاورزي در گفت وگو با »ايسنا«، در رابطه با آخرين وضعيت 
س��ردخانه هاي تهران و نگهداري ميوه هاي مورد نياز در ايام عيد سال 
نو اظهار كرد: در حال حاضر سردخانه ها با ظرفيت كامل پرتقال، موز و 
سيب درختي شب سال نو را دريافت و ذخيره سازي كرده اند و اين در 
حالي است كه به دليل كمبود در عرضه نارنگي، اين محصول براي عرضه 

در ايام عيد سال آينده در سردخانه ها ذخيره سازي نشده است. 
كشاورزي يادآور ش��د: در ماه هاي اخير با توجه به سرمازدگي باغات 
نارنگي و تقاضاي قابل توجه بازارهاي هدف، قيمت اين محصول روند 

صعودي به خود گرفته و عرضه آن با كاهش روبه رو شده است. 
رئيس اتحاديه دارندگان كاالهاي تجارتي و س��ردخانه ها با اش��اره به 
شرايط ايجاد شده در زمان نوسانات شديد نرخ دالر خاطر نشان كرد: در 
حال حاضر كه ميزان نوسانات نرخ دالر كاهش يافته و شرايط آرامي بر 
اقتصاد حاكم است، ميزان عرضه و تقاضا روند آرامي را در پيش گرفته 
و دارندگان بار و محصول به نرخ روز و به لحظه، كاالهاي خود را در بازار 

عرضه مي كنند و افراد به دنبال احتكار كاال نيستند. 

وحید  حاجی  پور


