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برخورد تعزيراتي با محتكران گندم
 تحميل هزينه يك ميليارد دالري 

»افزايش نيافتن« قيمت خريد تضميني گندم  
با توجه به خري�د 7 ميليون تن�ي گندم ت�ا اواخر م�رداد، چنانچه 
روند كاهش�ي خريد تضميني گندم ادامه پي�دا كند، دولت مجبور 
ب�ه واردات گندم با هزين�ه بيش از ي�ك ميلي�ارد دالر خواهد بود. 
اين درحالي اس�ت كه روز گذش�ته عضو هيئت مديره مجمع ملي 
خبرگان كش�اورزي از برخ�ورد تعزيراتي با محتك�ران گندم خبر 
داد و گفت: در زمس�تان س�ال گذش�ته قيمت خريد ه�ر كيلوگرم 
گندم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت و س�ود كالني را به جيب 
دالالني كه اق�دام به خريد و انب�ار گندم كرده بودند، س�رازير كرد. 
با نزديك شدن به پايان فصل خريد تضميني گندم در سال زراعي 98- 97 
بررسي ها حاكي از كاهش قابل توجه ميزان خريد تضميني گندم نسبت 
به توليد اين محصول در سال زراعي جاري و ميزان خريد تضميني گندم 
در سال گذشته است. طبق قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي، 
دولت موظف است هرساله گندم هاي توليدي كشاورزان را به قيمت تعيين 

شده از آنان خريداري كند. 
اين قيمت طبق پيش��نهاد وزارت جهاد كش��اورزي با بررسي ميداني 
هزينه هاي توليد اين محصول و حداقل به اندازه نرخ تورم، توسط دولت 
تعيين و در اول هر سال زراعي اعالم مي شود،اما بررسي روند اجراي قانون 
خريد تضميني طي سال هاي اخير نشان دهنده وجود برخي از اشكاالت 
در آن است. به عبارتي ديگر با توجه به عدم ضمانت اجرايي قانون تضمين 
خريد محصوالت اساسي كشاورزي، دولت قيمت اين محصول اساسي را 

مطابق با متن قانون افزايش نمي دهد. 
بررس��ي وضعيت قيمت و ميزان خريد تضميني گندم طي سال هاي 
اخير، نش��ان دهنده آن اس��ت كه ميزان خريد تضميني گندم از سال 
1395 تا كنون با كاهش چشمگيري مواجه شده است. از اين رو در سال 
جاري با توجه افزايش ميزان توليد گندم بايد ميزان خريد تضميني اين 
محصول اساسي نيز با افزايش چشمگيري مواجه مي شد كه متأسفانه 
تا پايان مرداد فقط 7 ميليون تن گندم به دولت فروخته شده اس��ت و 
مابقي گندم ها يا از مرز هاي غربي خارج ش��ده يا توسط دالالن احتكار 

شده است. 
  رواج داللي در بازار گندم 

به گفته صاحبنظران، تعيين نادرس��ت قيمت گندم در سال هاي اخير 
دليل اصلي كاهش ميزان خريد تضميني است به نحوي كه طبق اعالم 
شاعري عضو هيئت رئيسه كميس��يون كشاورزي مجلس در سالي كه 
ميزان تورم در كش��ور تا بيش از 40 درصد نيز رسيده بود قيمت گندم 
افزايش 30 درصدي داشته و با قيمت 1700 تومان خريداري مي شود. 
اين درحالي است كه قيمت گندم در سال جاري حداقل بايد با قيمت 
2 هزار تومان از كشاورزان خريداري مي شد تا شاهد كاهش فروش اين 

محصول استراتژيك به دولت نمي شديم. 
شاعري با تأكيد بر اينكه تصميم شوراي اقتصاد در زمينه تعيين قيمت 
گندم اش��تباه بود، افزود: عدم تعيين قيمت مناس��ب به منظور خريد 
تضميني گندم موجب كاهش انگيزه كشاورزان گندم كار شد و بخشي 
از محصول توليدي خود را يا در انباره��ا نگهداري مي كنند يا با قيمت 

باالتري به دالالن در بازار فروخته اند. 
با بررسي وضعيت قيمت گندم در ساير كشورها با احتساب هزينه هاي 
حمل و نقل و بيمه نش��ان مي دهد چنانچه دولت بخواهد همين ميزان 
گندم را  از بازارهاي جهاني خريداري كند بايد بيش از 2500 تومان براي 

هر كيلوگرم گندم هزينه كند. 
در حال حاضر دولت حدود 7 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري 
كرده است كه با ادامه اين روند كاهشي دولت نهايتاً حدود 8 ميليون 
تن گندم از كش��اورزان خريداري خواهد كرد ك��ه بيش از 3 ميليون 
تن كمتر از نياز بازارهاي داخلي اس��ت و ب��راي جبران كمبود گندم، 
بايد اقدام به واردات اين محصول اساس��ي ب��ه ارزش 705 ميليون تا 

يك ميليارد دالر كند. 
  برخورد تعزيرات با محتكران گندم 

هشدار كارشناسان نسبت به كاهش خريد تضميني گندم در سال جاري 
منجر به آن شد كه در نهايت شوراي تأمين استان ها نسبت به احتكار 
گندم به دالالن و فرصت طلبان هشدار دهند، به طوري كه روز گذشته 
عضو هيئت مديره مجمع ملي خبرگان كش��اورزي در گفت وگو با ايلنا 
گفت: بخشي از عقب افتادگي تحويل گندم به مراكز خريد دولتي مربوط 
به احتكار اين محصول است، به همين دليل در شوراي تأمين استان ها 

تصميم گرفته شده كه با محتكران گندم برخورد تعزيراتي شود. 
علي خان محمدي با بيان اينكه منظور از محتكران گندم، كشاورزاني كه 
اقدام به انبار محصول خود كرده اند نيست، مي گويد: البته كشاورزاني نيز 
هستند كه محصول خود را به دالالن فروخته اند تا بعد از پايان برداشت 
آن را تحوي��ل دالالن دهند. اين كش��اورزان با تش��خيص اداره جهاد 

كشاورزي استان و استانداري شامل برخورد تعزيراتي مي شوند. 
خان محمدي ريشه اين مشكل را در پايين بودن قيمت خريد تضميني 
در سال جاري دانست و با اشاره به افزايش قيمت گندم در زمستان سال 
گذشته مي گويد: در زمستان سال گذشته قيمت خريد هر كيلوگرم به 
2 هزار و 500 تومان افزايش يافت و سود كالني را به جيب دالالني كه 
اقدام به خريد و انبار گندم كرده بودند، سرازير كرد. اين قيمت ها در حالي 
است كه دولت قيمت خريد تضميني براي گندم سال  جاري را يك هزار 

و 700 تومان تعيين كرده است. 
وي با ابراز نگراني از سرنوشت گندم هاي سرگردان كه به طمع افزايش 
قيمت در انبارها ذخيره شده اند، مي گويد: گندم هاي سرگردان مي توانند 
آينده خودكفاي��ي گندم را تهدي��د كنند؛ چراكه تمايل به كش��ت در 
گندمكاران را كاهش مي دهد، از اين رو مجمع ملي خبرگان كشاورزي 
از دولت و سازمان برنامه بودجه مي خواهد كه هر چه زودتر براي تعيين 
قيمت گندم براي سال زراعي پيش رو اقدام كنند. به اعتقاد خان محمدي 
تعيين قيمت مناسب براي خريد تضميني گندم در سال جاري و اعالم 
به موقع آن، مي تواند تا حدود زيادي از اثر مشكل عنوان شده بر توليد 
گندم در سال آينده بكاهد. هرچند كه پيش بيني مي شود دولت در سال 
جاري هر كيلوگرم گندم خارجي را با احتساب نرخ ارز سامانه نيما بيش 
از 2500 تومان بايد وارد كند. بنابراين نرخ خريد تضميني گندم آنطوري 
كه اعضاي كميسيون كش��اورزي مجلس و كارشناسان روي آن تأكيد 
دارند بايد نه تنها به موقع باشد بلكه بايد نرخي باشد كه كشاورزان را در 

آينده به كشت اين محصول استراتژيك ترغيب كند. 
در اين شرايط نياز است تا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به عنوان 
مرجع نظارت بر اجراي صحيح قوانين نس��بت به تعيين درس��ت و به 
موقع قيمت گندم از سوي دولت نظارت داشته باشند و مانند سه سال 
اخير اجازه اجراي ناقص قانون را ندهند؛ چراكه براساس گزارش كميته 
اقتصاد مقاومتي كميسيون اقتصادي مجلس، اجراي ناقص قانون خريد 
تضميني، ناشي از نبود ضمانت كافي براي اين قانون است كه در 30 سال 

گذشته به آن بي توجهي شده است. 

 كشف محموله 177 ميلياردي قاچاق
تلفن همراه و مبدل ارز ديجيتال

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس از كشف محموله 
قاچاق تلفن همراه به ارزش ۱77 ميليارد ريال در هنديجان خبر داد. 
امير خجسته، در گفت وگو با »فارس«، از كشف يك محموله قاچاق انواع 
تلفن همراه و قطعات ديجيتال خبر داد كه به وسيله يك شناور آبي وارد 
آب هاي استحفاظي شهرستان هنديجان شده بود. وي با اشاره به اينكه 
محموله اين شناور روز گذشته با رصد و اشراف اطالعاتي سربازان گمنام 
امام زمان)عج( و نيز هوش��ياري نيروهاي درياباني كش��ف شد، اظهار 
داشت: اين شناور قصد داشت از طريق مبادي غير قانوني محموله خود 

را به ارزش 177 ميليارد و 808 ميليون ريال وارد كشور كند. 
نايب رئيس كميس��يون اصل 90 مجلس شوراي اس��المي با اشاره به 
اطالعات اعالم شده توس��ط فرماندار هنديجان گفت: مبدأ اين كاالها 
برخي از كشورهاي حاش��يه خليج فارس بوده، در اين خصوص شناور 
مذكور توقيف شد و صاحبان آن به مراجع قضايي تحويل داده شده اند. 
خجسته افزود: در مذاكره اي كه با رئيس كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز شهرستان هنديجان داشتم با تأكيد بر مبارزه قاطعانه با قاچاق سازمان 
يافته، يادآور ش��دم كه تحقيقات تكميلي براي دستگيري عوامل مرتبط 
با اين محموله در جريان قرار گيرد و جزئيات بيش��تر آن را متعاقبا اطالع 
دهند. رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس اظهار داشت: 
طبق اطالعات واصله و جزئيات اعالم شده توسط فرماندار اين شهرستان 
بيشترين تعداد كاالهاي كشف شده در اين محموله گوشي تلفن همراه 
است، 2 هزار و ۶89 دستگاه انواع تلفن همراه و تبلت، 830 باتري گوشي و 
510 شارژر نيز در اين محموله كشف و ضبط شد. وي ادامه داد: در جريان 
كشف اين محموله نيز 145 دستگاه مبدل ارز ديجيتال و 588 دستگاه پاور 
ماينينگ نيز ضبط شد و در اختيار مراجع ذي صالح قرارگرفته است. نايب 
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي در پايان گفت: در سال 
جاري دهها محموله كاالي قاچاق و سوخت در مناطق ساحلي و آب هاي 

شمال غرب خليج فارس كشف و ضبط شده است. 
...................................................................................................

 زنگنه: آمريكا راست مي گويد
به نفت خاورميانه احتياجي ندارد!

وزير نفت با تمس�خر به اين پرس�ش كه امريكا گفته اس�ت كه به 
نفت خاورميانه احتياجي ن�دارد، گفت: امريكا راس�ت مي گويد!

بيژن زنگنه وزير نفت در حاشيه جلسه هيئت دولت، با تمسخر در پاسخ 
به اين پرسش كه امريكا گفته اس��ت كه به نفت خاورميانه احتياجي 
ندارد، گفت: امريكا راست مي گويد، نفت خاورميانه به امريكا نياز دارد. 
وي ادامه داد: يعني بعضي از كشورهاي نفتي خاورميانه به امريكا بيشتر 
احتياج دارد؛ تا امريكا نسبت به آنها. زنگنه افزود: واقعاً  امريكا با توجه به 

نفت شل نياز به نفت خاور ميانه ندارد، اما واردات نفتي دارد. 
...................................................................................................

 براي وصول سريع طلب از خودروساز 
در خارج شركت بزنيد! 

زمان�ي كه ي�ك قطع�ه س�از ب�ه خودروس�از در خص�وص نحوه 
پرداخت پول ش�كايت مي كند، رس�ماً ب�ه وي گفته مي ش�ود اگر 
محص�والت خ�ود را ب�ا ثبت ي�ك ش�ركت در خ�ارج از كش�ور 
تحوي�ل دهي�د، پولت�ان را قب�ل از تحوي�ل درياف�ت مي كني�د. 
صنعت خودرو كه با تحريم هاي غرب مواجه است، نيازمند حركت منسجم 
در بين تمامي نهادهاي زنجيره توليد و تأمين است. در اين حركت، يكي از 
اصلي ترين حلقه ها، قطعه سازان و تأمين كنندگان قطعه مي باشند. تأمين 
مواد اوليه، تخصيص ارز و تسويه حس��اب به موقع توسط خودروسازان از 
جمله دغدغه هاي اصلي اين بخش از زنجيره توليد است. بديهي است هر 
چه سه چالش مذكور در بين قطعه س��ازان به حداقل برسد، كمتر شاهد 
خودروهاي ناقص كف پاركينگ خواهيم بود. اين در حالي است كه خبرها 
حاكي از رفتارهاي بعضاً تبعيض آميز برخي خودروسازان به ويژه در بخش 

پرداخت مطالبات قطعه سازان است.
در اين خص��وص يك��ي از قطعه س��ازان در گفت وگو با خط ب��ازار با بيان 
اينكه خودروس��ازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان داخلي و خارجي 
تبعيض آمي��ز رفت��ار مي كنند، گفت: خودروس��از پول قطعه س��از را بين 
90 تا 120 روز و گاهي بيش از 120 روز تس��ويه مي كن��د، در صورتي به 
تأمين كنندگان خارجي قطعه، 50 درصد پيش پرداخت و مابقي به محض 
رسيدن كاال به گمرك تسويه مي شود. وي تأكيد كرد: يك توليدكننده قطعه 
در داخل كشور به دليل قدرت انحصاري خودروساز، بعد از تحويل قطعه به 
خودروساز، بارها و روزها بايستي التماس خودروساز براي پرداخت طلب 
داشته باشد در حالي كه واردكنندگان قطعه نه تنها خيالشان راحت است 
بلكه زودتر از تحويل قطعه نصف پول خود را دريافت مي كند. اين قطعه ساز 
با اشاره به عدم نظارت درست بر رفتار خودروسازان گفت: قطعه سازان به 
ويژه آناني كه سهم شان در بازار كمتر از چند قطعه ساز مطرح است، زورمان 
به خودروساز نمي رسد و هيچ كس هم نيست كه با اين بدعت غلط برخورد 
كند. وي صراحتاً گفت: زماني كه قطعه سازي همچون من به خودروساز در 
خصوص نحوه پرداخت پول شكايت مي كند، رسماً به ما مي گويند كه اگر 
محصوالت خود را با ثبت يك شركت در خارج از كشور به ما تحويل دهيد 
با شما نيز همچون واردكنندگان قطعه رفتار خواهيم كرد و پولتان را قبل از 
تحويل دريافت مي كنيد. اين قطعه ساز افزود: اين فرآيند غلط و فسادآميز 
در روابط بين خودروساز و قطعه ساز با ضربه به توليد كشور همه را به سمت 
واردات قطعه ترغيب مي نمايد و خداي ناكرده بخش هاي تأمين كننده قطعه 

در درون خودروسازي ها را به فساد و دريافت رشوه  ترغيب مي كند.

بهناز قاسمی

پژوهش هاي مجلس: 

صندوقتوسعهمليبهصندوقضربهگيربودجهتبديلشدهاست
ب�ه گ�زارش مرك�ز پژوهش ه�اي مجل�س، 
حج�م باالي�ي از مناب�ع ورودي صن�دوق 
توس�عه ملي توس�ط س�ه بخش مورد تأكيد 
در اساس�نامه صن�دوق هزينه نشده اس�ت 
و اي�ن ام�ر بيانگر نق�ض قواعد مال�ي حاكم 
به مديري�ت درآمده�اي نفتي اس�ت و طي 
اين س�ال ها صن�دوق توس�عه مل�ي به يك 
صندوق ضربه گير بودجه تبديل شده اس�ت. 
اخيراً راهكار پيشنهادي دولت براي جبران كسري 
بودجه امسال در جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي س��ران قوا ب��ه تصويب رسيده اس��ت. 
واگذاري و مولدسازي دارايي هاي دولت، استفاده 
از حساب ذخيره ارزي، فروش اوراق مالي اسالمي 
و برداش��ت 45 هزار ميلي��ارد توماني از صندوق 
توس��عه ملي، چهار راهكار دولت ب��راي جبران 
كسري بودجه است. از اين رو مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي با انتشار گزارشي با عنوان 
»بررس��ي گزارش مصارف ارزي و ريالي صندوق 

توس��عه ملي تحليلي بر مص��ارف غيرمنطبق با 
اساس��نامه« اعالم كرد: »حجم باالي��ي از منابع 
ورودي صندوق توسعه ملي توسط سه بخش مورد 
تأكيد )بخش هاي خصوصي، عمومي غيردولتي و 
تعاوني( در اساس��نامه صندوق هزينه نشد و اين 
موضوع بيانگر نقض ش��دن قواعد مالي حاكم به 
مديريت درآمدهاي نفتي اس��ت. طي اين نقض 
قواعد مالي، صندوق توسعه ملي به يك صندوق 
ضربه گير بودجه تبديل ش��د و اين اتفاق بيانگر 
يك ضعف بزرگ در قواعد مالي حاكم بر مديريت 

درآمدهاي نفتي است«. 
در بخش »مقدمه« گزارش آمده است: »صندوق 
توس��عه ملي با هدف كاهش وابس��تگي بودجه 
عمومي ب��ه درآمده��اي نفت��ي ايجاد ش��د تا 
بدينوس��يله درآمدهاي نفتي به ج��اي هزينه 
در مخارج جاري كش��ور به ثروت هاي ماندگار 
و بين نس��لي تبديل ش��ود. براس��اس آنچه در 
اساسنامه صندوق توس��عه ملي آمده است اين 

صندوق مي تواند جهت تحق��ق اهداف مذكور 
در اساسنامه به س��ه بخش خصوصي، عمومي 
غيردولتي و تعاوني ها تس��هيالت ارزي و ريالي 
پرداخت كند، اما ش��واهد حاكي از آن است كه 
منابع ورودي اين صندوق به بخش هايي غير از 

اين سه بخش هم نيز پرداخت شده است«. 
در بخش »چكيده« گزارش اين مركز پژوهش��ي 
آمده است: »در اين گزارش عملكرد صندوق توسعه 
ملي از ابتداي تأس��يس تا تاري��خ 1397/12/29 
بررسي شده است. بررس��ي ها حكايت از آن دارد 
كه بخ��ش قابل توجهي از منابع صندوق توس��عه 
ملي با كس��ب مجوز يا تصوي��ب قوانين مختلف، 
خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزينه 
شده است. تاكنون بيش از 41 درصد كل تسهيالت 
ارزي مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال 
قوانين صن��دوق و در قالب مصوب��ات بودجه اي و 
غيربودجه اي هزينه شده اس��ت. كل تس��هيالت 
ارزي پرداخت شده توسط صندوق ۶7/87 ميليارد 

دالر بوده است. همچنين بيش از ۶13 هزار ميليارد 
ريال قرارداد جهت تس��هيالت ريالي منعقد شده 
كه حدود 45 درصد آن خارج از روال اساس��نامه 
صندوق توسعه ملي بوده است. بخشي از منابع ارزي 
صندوق، نزد بانك هاي سپرده پذير، سپرده گذاري 
شده اس��ت، اين رقم تاكنون حدود ۶/0۶ ميليارد 
دالر بوده كه بالغ بر 93 درصد آن در قالب مصوبات 

بودجه اي است«. 
صندوق توسعه ملي از ابتدا تاكنون بيش از 100 
ميليارد دالر ورودي داشته كه بخش خصوصي، 
عمومي غيردولتي و تعاوني تاكنون فقط از 19 
ميليارد دالر آن استفاده كرده اند. آيا اين موضوع 
ناشي از آن است كه ظرفيت سه بخش مذكور، 
در كشور به قدري باال نيست كه توانايي جذب 
همه اين منابع را داشته باشد؟ يا مسائل ديگري 
در فرايند تصميم گي��ري درباره منابع صندوق، 
مانع تخصي��ص اين منابع ب��ه بخش خصوصي 

شده است؟

روز گذشته در نهايت رئيس پرحاشيه سازمان 
خصوصي سازي ساعتی پس از استعفا بازداشت 
ش�د تا اميدها براي رس�يدگي ب�ه انحرافاتي 
كه در مس�ير خصوصي س�ازي طي سال هاي 
گذش�ته رخ داده اس�ت، تقويت ش�ود. گفته 
می شود پوری حس�ينی پرونده س�نگين ۱۰ 
جلدی دارد! در عين ح�ال بنا بر ادعاي متولي 
ديوان محاسبات، اغلب خصوصي سازي هاي 
سال هاي اخير با ابهامات و حواشي بسيار جدي 
روبه رو بوده است به طوري كه آوازه چالش هاي 
بانك�ي، ارزي و كارگ�ري اي�ن واگذاري ها در 
رس�انه هاي داخل�ي و خارج�ي پيچي�د. 
به دليل انحرافات و حاشيه هايي كه طي سال هاي 
اخير در برخي از خصوصي س��ازي ش��ركت هاي 
دولتي ايجاد ش��د، نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي چندين بار خواس��تار تغيير س��كاندار 
س��ازمان خصوصي س��ازي ش��دند كه اي��ن امر 
از س��وي دولت اجابت نش��د تا اينكه نمايندگان 
مجلس از دستگاه قضايي خواس��تند تا متوليان 
خصوصي سازي هاي مسئله دار را ممنوع الخروج 
كند. در اين ميان اگر چه كش و قوس هاي فراواني 
در رابطه با خصوصي سازي طي اين سال ها وجود 
داشت، اما در نهايت روز گذشته با پذيرش استعفاي 
پوري حسيني از س��وي وزير اقتصاد، داوود خاني 
سرپرست سازمان خصوصي سازي شد و در نهايت 
ساعاتی بعد از انتشار اين خبر، خبرگزاری فارس از 
بازداشت پوری حسينی، دستور قضايی خبر داد. در 
اين ميان مردم انتظار دارند تا همزمان با اين اقدام 
و در هفته دولت در مسير تحقق سياست های اصل 
44 و كوچك شدن دولت از يك سو گزارشی از نحوه 

خصوصی سازی ها و واگذاری ارائه دهند و از سوی 
ديگر برنامه های اين س��ازمان را در كاهش حجم 
دولت ارائه دهند. ميرعلي اشرف عبداهلل پوري كه 
اولين رئيس سازمان خصوصي سازي در دهه 80 
نيز بوده، بعد از روي كار آمدن حس��ن روحاني در 
سال 92، يكبار ديگر مسئوليت اين سازمان را بر 
عهده گرفت. پوري حس��يني، رئيس ستاد حسن 
روحاني در اس��تان آذربايجان شرقي در سال 92 
بود و طي دوره هاي سوم و ششم، نماينده استان 
آذربايجان شرقي از حوزه انتخابيه تبريز در مجلس 

شوراي اسالمي شد. 
هر چند در بعد نظري وي مخالف سر سخت اقتصاد 
دولتي و مدافع سر سخت خصوصي سازي بود،  اما در 
رابطه با نحوه تملك مجتمع گوشت اردبيل از سوي 
وي و نزديكانش در دهه 80 ابهاماتي در رسانه ها 
مطرح شد كه وي پاسخ هايي را ارائه كرد، ولي روي 
هم رفته از زمان روي كار آمدن وي انتقادات فراواني 
پيرامون واگذاري هاي س��ازمان خصوصي سازي 
شكل گرفت، واگذاري بنگاه هايي مانند آلومينيوم 
المهدي هرمزگان، پااليش��گاه كرمانشاه، شركت 
كشت و صنعت كارون خوزستان، شركت كشت 
و صنعت مغان، هپكوي اراك، ماشين سازي تبريز، 
ايران اير تور، نيشكر هفت تپه شوش و موارد ديگر از 
جمله اقدامات رئيس سازمان خصوصي سازي بوده 
كه با حاشيه هاي بسيار زيادي همراه بوده است و 
افكار عمومي انتظار دارد دستگاه قضايي در رابطه 
با تك تك اين واگذاري هاي ابهام برانگيز ورود جدي 
داشته باشد، چراكه گزارش رئيس ديوان محاسبات 
در رابطه با واگذاري هاي انجام گرفته در اين دوران 

بسيار انتقادي بود. 

 روايت انتقادي ديوان محاسبات
از خصوصي سازي ها 

بهمن ماه سال 97 رئيس ديوان محاسبات با حضور 
در صحن علني مجلس نس��بت به واگذاري هاي 
انجام گرفت��ه انتقادهايي را مطرح ك��رد و گفت: 
در س��ال 9۶ مواردي از واگذاري ها مغاير با قانون 
بوده كه توسط ديوان محاسبات، مغايرت ها مورد 
بررس��ي قرار گرفته و اين پرونده ها در دادسراي 
ديوان محاس��بات در حال پيگيري است يا ديوان 
محاسبات به داليل فني، مانع واگذاري شده است. 
به گفته عادل آذر، عدم رعايت دستورالعمل اجرايي 
قانون اهليت خريدار را يك��ي از داليل ممنوعيت 
برخ��ي از واگذاري ه��ا خواند و گفت: پااليش��گاه 
كرمانش��اه و ماشين س��ازي تبريز از شركت هايي 
بودند كه تخلفاتي در واگذاري آنها رخ داد و به دليل 

عدم اهليت فرد خريدار، دچار ضرر و زيان شدند. 
رئيس ديوان محاس��بات كش��ور، تعليق قيمت 
بنگاه ها را از مشكالت واگذاري ها خواند و گفت: 
ارزش شركت پااليشگاه كرمانشاه ۶17 ميليارد 
تومان بود، اما اين شركت به قيمت 199 ميليارد 

تومان به فروش رسيد. 
عادل آذر، عدم رعايت قانون واگذاري شركت ها را 
از ايرادات ديگر عملكرد س��ازمان خصوصي سازي 
خواند و گفت: ش��ركت آلومينيوم المهدي و طرح 
هرمزان ب��ه قيم��ت 914 ميليارد توم��ان واگذار 
ش��د؛ به دليل عدم ارزش گذاري برخي از دارايي ها 
اين ش��ركت به ميزان 500 ميليارد تومان، ديوان 
محاسبات ورود كرد و درصدي از اين مبلغ پرداخت 
شد، اما بررسي هاي ما نش��ان مي دهد شركت هاي 
مذكور به مي��زان 2۶0 ميلي��ارد توم��ان كمتر از 

ارزش واقعي واگذار شده اند، از سوي ديگر، شركت 
دامپروري مغان به ارزش 4000 ميليارد تومان به 

قيمت 1850 ميليارد تومان واگذار شده است. 
رئي��س ديوان محاس��بات كش��ور با بي��ان اينكه 
ماشين س��ازي و ريخته گري تبريز در سال 9۶ به 
قيمت ارزيابي س��ال 94 به مي��زان ۶17 ميليارد 
تومان به فروش رسيده است، گفت: اقدام سازمان 
خصوصي س��ازي مبني بر اس��تفاده از قيمت هاي 
كارشناسي سال 94 براي فروش اين شركت، مغاير 

قانون بوده است. 
 از هفت تپه تا مش قربونعلي 

يك��ي ديگ��ر از واگذاري هاي انج��ام گرفته طي 
سال هاي اخير مربوط به نيشكر هفت تپه بود كه به 
دليل ضريب نفوذ اين بنگاه در اقتصاد خرد و خانوار 
منطقه مذكور حواشي ايجاد شده در اين واگذاري 
و ناتواني خريدار در ساماندهي به اوضاع مطالبات 
معوق و كارگري براي كشور چالش هايي را ايجاد 
كرد كه متأسفانه دستاويزي شد براي رسانه هاي 
معاند و عماًل اين واگذاري آب در آسياب بيگانگان 
ريخت، در عين حال يك��ي ديگر از واگذاري ها در 
حوزه خودرو سازي انجام گرفت كه اين واگذاري 
با عبارت مش قربونعلي در فضاي مجازي معروف 
شده اس��ت، زيرا گويا خريدار اين بن��گاه از رانت 
ارزي 4200توماني منتفع شده و از اين محل در 

واگذاري حضور يافته است. 
   نگراني از ظهور فعاالن اقتصادي رانتي

در ادامه هر چند روز گذش��ته اس��تعفاي رئيس 
س��ازمان خصوصي س��ازي مورد پذي��رش وزير 
اقتصاد قرار گرفت، اما نگراني بزرگ تر آن اس��ت 
كه اقتصاد ايران شاهد حضور اشخاصي در اقتصاد 
باشد كه ريشه بنگاهدار شدن اين اشخاص رانت 
ارزان فروشي شركت هاي دولتي آن هم با تخصيص 
ارز رانتي يا تسهيالت بانكي رانتي يا محل نامشروع 
درآمدي ديگر باش��د، در عين ح��ال، انحراف در 
خصوصي سازي موجب شده است تا بار بودجه اي 
آن هم در شرايط تنگناي مالي و جنگ اقتصادي به 
بودجه سنواتي كشور تحميل شود كه در حقيقت 
در اين سال ها ش��اهد فرصت از دست رفته براي 

خصوصي سازي صحيح بوديم. 
  شناسايي ريشه پول هاي وارد شده 

در خصوصی سازي 
در پايان با توجه ابهامات فراوان طي سال هاي گذشته 
درخصوصي س��ازي هاي انجام گرفت��ه دولت بايد 
در رابطه با خصوصي س��ازي هاي انجام گرفته طي 
اين س��ال ها در هفته دولت گزارشي مبسوطي ارائه 
دهد و دس��تگاه هاي نظارتي و قضايي ني��ز با ورود 
به خصوصي س��ازي هاي پر حاش��يه انج��ام گرفته 
در صورت رؤيت فس��اد با عوامل اين مفاسد به طور 
جدي برخورد كنند و در عين حال، ريش��ه منابع به 
كار گرفته شده در خصوصي سازي ها طي سال هاي 
اخير را رد گيري كنند، زيرا اگر قرار باشد اشخاص غير 
متخصص و متعهد با پول هاي رانتي بنگاهدار شوند 
اين نوع خصوصي سازي ها نه تنها اقتصاد را مردمي 
نمي كند، بلكه جناح، گ��روه و حزب سياس��ي را با 
پول هاي باد آورده تقويت مي كند كه اين نيز هم براي 

اقتصاد مضر است و هم براي حوزه سياست.

ملت منتظر گزارش خصوصی سازی 
پوری حسينی رئيس سازمان خصوصی سازی ساعاتی پس از استعفا بازداشت شد

مجيد حقدوست  |   فارس

س�ازمان حماي�ت از مصرف كنن�دگان و 
توليدكنن�دگان در اطالعي�ه اي اع�الم كرد 
م�ردم از پيش خري�د خ�ودرو از س�وي 
كنن�د.  اجتن�اب  متفرق�ه  ش�ركت هاي 
س��ازمان حماي��ت از مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان در واكنش به درخواست استعالم 
نس��بت به وجاهت قانوني آگهي ه��اي فروش 
اقس��اطي خودرو توس��ط برخي ش��ركت هاي 
متفرقه اعالم كرد مردم از پيش خريد خودرو از 

شركت هاي متفرقه اجتناب كنند. 
در اطالعيه صادر شده اين سازمان آمده است:در 
ارتباط با خودروهاي توليد داخل شرايط فروش 
و پيش فروش خودرو صرفاً توسط شركت اصلي 

توليدكننده خودرو مش��خص مي ش��ود. براين 
اس��اس كليه خريداران خودروه��اي مذكور از 
عقد قرارداد خودرو با شركت هاي متفرقه اي كه 
اقدام به تبليغات فروش در قالب ارائه پيشنهادات 
متفاوت براي خريد هاي كوتاه مدت يا بلند مدت 
اقدام به دريافت بخش��ي از قيم��ت يا كل مبلغ 

خودرو از متقاضيان مي كنند اجتناب نمايند. 
همچنين فروش خودرو توسط نمايندگي هاي 
رس��مي خودروس��ازان تحت عنوان كاردكس 
صرفاً با قيمت مصوب و رس��مي ش��ركت هاي 
عرضه كننده مجاز خواهد بود. لذا اخذ مبالغ بيش 
از قيمت رسمي توسط نمايندگي ها تخلف بوده و 

قابل پيگيري است.

سازمانحمايت:مردمازشركتهاي
متفرقهخودروپيشخريدنكنند

آگهى دعوت مجمع عمومى موسس نوبت اول
شرکت جاوید نشان فرحبخش تنگستان (تعاونى سهام عام در شرف تاسیس)

 بدینوسیله ازکلیه پذیره نویسان سهام دعوت مى گردد تا در مجمع عمومى موسس نوبت اول که در ساعت 00: 9 روز جمعه مورخ 
1398/06/01 درمحل مسجدصاحب الزمان (عج) بندرعامرى تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند.

 دستورجلسه:
 1. استماع گزارش موسسین و بررسى احراز پذیره نویسى کلیه سهام و تصویب آن 2. بررسى و تصویب طرح اساسنامه شرکت تعاونى 
3. تعیین دو روزنامه کثیراالانتشار جهت درج آگهى هاى شرکت تعاونى 4. انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیات مدیره 5. انتخاب بازرس 

اصلى وبازرس على البدل
توضیحات:

1. زمان اخذوکالتنامه ها، صدور برگه حضوردرمجمع و همچنین ثبت نام داوطلبن تصدى سمت هیات مدیره و بازرسى از اول وقت ادارى روز 
سه شنبه تاریخ 1398/5/22 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه تاریخ 1398/5/28 بوده و مکان آن به آدرس: استان بوشهر، شهرستان تنگستان، 
بخش دلوار، بندرعامرى مى باشد.2. ارایه اصل کارت ملى و نسخه دوم ورقه تعهد سهم و فیش واریزى الزامى است. شایان ذکراست 

گزارش موسسین درتاریخ مذکور، درمحل فوق درمعرض دید پذیره نویسان سهام قرار مى گیرد. 

موسسین شرکت جاوید نشان فرحبخش تنگستان (تعاونى سهامى عام درشرف تاسیس)

    صنعت

   خبر

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک


