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 خلف وعده بانك مركزي 

در تخصيص ارز واردات برنج ادامه دارد
۳۳ هزار تن برنج در معرض فساد

عض�و انجم�ن واردكنن�دگان برن�ج ب�ا اش�اره به رس�وب بي�ش از 
۳۰ هزار ت�ن برنج در گمركات از ش�ش م�اه قبل تاكن�ون، از رويكرد 
بان�ك مرك�زي در تخصي�ص ارز ب�ه واردات كاالهاي اساس�ي انتقاد 
ك�رد و گف�ت: ارزش محموله هاي ترخي�ص درصدي به درخواس�ت 
س�تاد تنظيم بازار ك�ه ب�ه ف�روش رسيده اس�ت، تقريبًا ۶۰ ميليون 
دالر و ارزش باقيمان�ده كاال در بن�ادر ۳۵ ميلي�ون دالر اس�ت. 
بيش از يك هفته اس��ت، وارد كنندگاني كه كاالي وارداتي را درصدي 
ترخيص و با نرخ دولتي در بازار توزيع كرده اند، خلف وعده بانك مركزي 
را در تخصيص ارز دولتي رس��انه اي كرده اند. شواهد حاكي از آن است 
كه وارد كنندگان برنج بيش از س��ايرين متضرر شده اند. عالوه بر اينكه 
بدون تخصيص ارز ۵۳ هزارو ۲۱۴ تن برنج به صورت اماني از گمركات 
به دس��تور مقامات ذي ربط از گمرك ترخيص و در داخل شبكه توزيع 
رس��مي تحت نظارت نهادهاي متولي با قيمت مصوب )بر مبناي دالر 
۴۲۰۰ توماني( در بازار توزيع كرده اند، اكنون حدود ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن 
برنج ديگر در بنادر در معرض خطر فساد و خرابي قرار دارد و بايد با ارز 

نيمايي ترخيص شو د و هنوز تعيين تكليف نشده است. 
    رايزني تنظيم بازار بي نتيجه ماند 

همچنين يك مقام مسئول در نظام بانكي در خصوص رايزني هاي ستاد 
تنظيم بازار با بانك مركزي در خصوص تخصيص ارز برنج هاي وارداتي 
گفت: ستاد تنظيم بازار چندين نامه را براي حل مشكل واردكنندگان 
همراه با اسامي واردكنندگان و ميزان ارز مورد نياز آنها به بانك مركزي 
ارسال كرده اس��ت. وي افزود: حتي در مردادماه امسال نيز ستاد تنظيم 
بازار اين پيگيري را انج��ام داده و نامه هايي را به بانك مركزي ارس��ال 
كرده است،اما محدوديت هاي ارزي به بانك مركزي اجازه تأمين اين ارز 
را نمي دهد. عضو كميته ناظر انجمن واردكنندگان برنج نيز درباره علت 
رس��وب محموله برنج در گمركات گفت: محموله هاي مذكور حدوداً از 
تيرماه تا دي ماه سال ٩٨ وارد كشور شده اند و به دليل تقارن با ممنوعيت 
فصلي از پيش اعالم نش��ده وزارت صمت و محدوديت هاي ارزي بانك 
مركزي مدت انقضاي آنها كه بر اساس پروتكل هاي بهداشتي سازمان غذا 
و دارو دو سال تعيين شده رو به اتمام است و به دليل شرايط آب و هوايي 
بنادر در فصل تابستان احتمال خرابي كامل آنها وجود دارد. البته همانطور 
كه اشاره شد، از ٨۷ هزار تن برنج رسوبي بيش از ۵۳ هزار تن به درخواست 
ستاد تنظيم بازار به صورت درصدي و پيش از تخصيص ارز توسط بانك 
مركزي، از گمركات ترخيص و با نرخ مصوب در بازار توزيع شد، اما بانك 

مركزي حاضر نيست ارز آن را به واردكنندگان بدهد. 
    خدش�ه دار ش�دن اعتبار واردكنندگان ن�زد تأمين كنندگان 

بين المللي
ساالر س��اكت تصريح كرد: خلف وعده بانك مركزي در تخصيص ارز اين 
محموله هاي برنج در حالي است كه ما به عنوان واردكننده بايد بدهي ارزي 
خود را به تأمين كنندگان بين المللي در كش��ورهاي مبدأ از جمله هند و 
پاكستان پرداخت كنيم، اما خلف وعده بانك مركزي، عالوه بر اينكه تكليف 
تخصيص ارز برنج هاي فروخته شده را نامعلوم كرده بلكه درباره برنج هاي 
باقيمانده در گمركات نيز هزينه هاي گزافي مانند هزينه دموراژ و انبارداري 
ايجاد كرده است و از آن مهم تر باعث خدش��ه دار شدن اعتبار بين المللي 
واردكنندگان و تجار با سابقه در اين صنعت شده است. عضو كميته ناظر 
انجمن واردكنندگان برنج تصريح كرد: در صورتي كه وزارت صمت و بانك 
مركزي سريع تر درباره اين موضوع تصميم گيري نكنند، بيم آن مي رود 
كه بعضي از شركت ها به محاق تعطيلي كشيده ش��ده و ديگر توان ادامه 
فعاليت نداشته باشند. ساكت ارزش محموله هاي ترخيص درصدي را كه 
به فروش رسيده است، تقريباً ۶۰ ميليون دالر و ارزش باقي مانده كاال در 
بنادر را ۳۵ ميليون دالر اعالم كرد و از مسئوالن خواست با عنايت به اينكه 
از اول شهريورماه نيز ممنوعيت واردات به دليل آغاز فصل برداشت شروع 

مي شود، در اين زمينه تصميم فوري اتخاذ كنند. 
    چوب فقدان تفكر سيستمي در دس�تگاه هاي دولتي را بخش 

خصوصي مي خورد
اين فعال بخ��ش خصوصي از عدم تفكر سيس��تمي و هم��ه جانبه نگر در 
دستگاه هاي دولتي انتقاد كرد و افزود: مشكالت امروز ناشي از تصميمات 
اشتباه در گذشته است. متأسفانه تغيير سريع متولي امر واردات بدون انتقال 
تجارب گذشته و نوسان در درآمدهاي ارزي كشور باعث شده است وحدت 
رويه در تعيين س��رانه مصرف، برنامه ريزي واردات، مق��دار مورد نياز برنج 
وارداتي، روش تخصيص ارز و غيره وجود نداشته باش��د. متأسفانه در يك 
چرخه معيوب شاهد هستيم در دوران رونق درآمدهاي كشور، ارزپاشي بانك 
مركزي به واردات بي رويه منتهي مي شود و به محض كمبود ارز، سياست هاي 

انقباضي شديد بدون اعالم و هماهنگي قبلي اعمال مي گردد. 
وي گفت: عدم رعايت تعادل در سياس��تگذاري و اتخاذ تصميمات و انجام 
اقدامات خلق الساعه بدون در نظر گرفتن عواقب آن براي تجار شناسنامه دار 

و معتبر، به تجارت و تأمين بازار كشور آسيب مي زند. 
ساكت گفت: در سال ٩۷ متأسفانه با اعالم تأمين ارز ترجيحي )۴هزارو۲۰۰ 
توماني( براي همه اقالم مورد نياز كشور، واردات بسيار زيادي انجام شد كه 
اصالً به صالح و صرفه مملكت نبود، اما در ادامه همان تصميم سريع، با حذف 
سريع تر ارز ترجيحي بسياري از كاالها بدون وحدت رويه و مكانيزم از پيش 

اعالم شده مواجه بوديم كه به مراتب اثرات زيانبارتري برجاي گذاشت. 
ساكت با اشاره به اينكه ۱۳ شركت با سابقه و توانمند در كشور درگير 
مس��ئله تعيين وضعيت برنج هاي ترخيص ش��ده به صورت درصدي 
هستند، افزود: هم اكنون بانك مركزي به اين شركت ها بدهكار بوده و 
بايد ارز آنها را تأمين نمايد، اما متأسفانه با بي اعتنايي به مصوبات وزارت 

صمت از مأموريت اصلي خود تخطي مي كند.

همان زماني كه دولت مدعي شد 27 ميليارد 
دالر از تعهدات ارزي سال هاي 97 و 98 را 
بازرگان�ان و تجار بخش خصوص�ي انجام 
نداده اند، پارلمان بخ�ش خصوصي با بيان 
اينكه تعهدات ارزي شان در حد ۶ ميليارد 
دالر بيشتر نيست از دولت درخواست كرد 
فهرست اسامي اش�خاصي را كه تعهدات 
ارزي شان را انجام نداده اند، افشاي عمومي 
كند، زيرا پارلم�ان بخش خصوصي معتقد 
بود بسياري از دولتي ها و عمومي ها به رغم 
آنكه مالكي�ت غير خصوصي دارن�د، اما با 
پوش�ش بخش خصوصي و قان�ون تجارت 
در حوزه صادرات و واردات فعاليت دارند. 
حال به گفته مقامات قضايي تنها 2۵ درصد 
از اس�امی واردكنندگان و صادركنندگان 
متخلف ارزی از س�وی دولت به دس�تگاه 
قضا ارسال ش�ده اس�ت و در واقع اسامي 
س�اير ش�ركت هاي متخلف ارزي كه ظن 
آن مي رود س�هام آنها به ش�كل مستقيم 
و غيرمس�تقيم متعل�ق به بخ�ش دولت و 
عمومي باش�د به قوه قضائيه ارسال نشده 
اس�ت. همچني�ن رئي�س ات�اق بازرگاني 
ايران و عراق نيز با اشاره به اينكه ماجراي 
بازگش�ت ارزهاي صادراتي سياسي شده 
است، گفت كه سرنخ ارزهاي عودت داده 
نش�ده ب�ه كش�ور در بخش دولت اس�ت.

چندي پيش به دنبال جه��ش نرخ ارز تا مرز 
۲۶هزار تومان، مقامات دولتي عنوان داشتند 
كه ۲۷ميلي��ارد دالر از تعهدات ارزي فعاالن 
بخش خصوصي در سال هاي ٩۷ و ٩٨ اجرايي 
نشده اس��ت و در حقيقت بخش خصوصي را 
مقصر اصل��ي اخالل در نظام ارزي و نوس��ان 
قيمت ارز معرفي كردند. همان زمان متوليان 
بخش خصوصي گفتند تعهدات ارزي بخش 
خصوصي واقعي حدود ۷ميليارد دالر است كه 
به دليل شرايط ناشي از تحريم و شيوع كرونا 

نقل و انتقال ارز سخت و پيچيده شده است و 
براي انجام تعهداتشان از دولت و بانك مركزي 
فرصت خواستند كه دولت پايان تيرماه ٩٩ را 
آخرين مهل��ت عمل به عه��دات ارزي اعالم 
كرد و گويا ليست ۱۴۰۰ متخلف ارزي را نيز 
به قوه قضائيه ارسال كرده است. حال كه دو 
هفته از اتمام فرصت عم��ل به تعهدات ارزي 
فعاالن اقتصادي مي گذرد، اين ش��ائبه ايجاد 
شده است كه شايد دولت صرفاً اسامي بخش 
خصوصي واقعي را به قوه قضائيه ارسال كرده 
است و اسمي از  شركت هاي دولتي و عمومي 
كه تعهدات ارزي ش��ان را عم��ل نكرده اند به 
ميان نيام��ده كه گويا اين م��ورد مورد توجه 

مقامات قضايي قرار گرفته است.
با توجه به نوسات قابل مالحظه در بازار ارز افكار 
عمومي امروز خواستار آن است كه اسامي همه 
شركت هايي كه به تعهدات ارزي سال هاي ٩۷ 
و ٩٨ خود عمل نكرده اند و زمينه جهش بهاي 
ارز از محدوده ۱۰ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان 
و به تبع آن رشد تورم عمومي را فراهم كرده اند، 
بدون توجه به مالكيت اصلي اين ش��ركت ها به 
قوه قضائيه ارسال شود تا دليل اين بي انضباطي 
ارزي، پولي، تج��اري و همچني��ن تبعيض در 
ارسال ليست شركت هايي كه تعهدات ارزي شان 
را به عمل نياورده اند، مش��خص ش��ود. در اين 
ميان بايد توجه داشت كه اخيراً يكي از كاركنان 
پيش��ين بانك مركزي در دادگاه دليل افزايش 
قيمت ارز را برخورد قضايي با وي معرفي كرده 
اس��ت. اين دس��ت اظهارات موجب شده افكار 
عمومي نس��بت به ماج��راي تعه��دات ارزي و 
همچنين سياس��تگذاري هاي بخش مالي اعم 
از ارزي، پولي، بودجه اي  و همچنين س��المت  

كاركنان سيستم مالي كشور  حساس شود. 
   شناسايی دست های پنهان اخاللگر 

بازار ارز
در همي��ن رابط��ه روز گذش��ته آي��ت اهلل 

سيدابراهيم رئيس��ی، رئيس قوه قضائيه در 
بخشي  از س��خنانش در جلس��ه روز شورای 
عالی ق��وه قضائيه موضوع م��ورد تأكيد مقام 
معظم رهبری را مديريت و كنترل نوس��انات 
بازار ارز عنوان كرد و با تأكي��د بر لزوم توجه 
دولت به اين مسئله، از دستگاه های اطالعاتی 
خواست با ريش��ه يابی علل امنيتی و سياسی 
نوس��انات بازار ارز، دس��ت های پنهانی را كه 
به دنبال اخالل در نظام ارزی و پولی كش��ور 
هستند، شناسايی و به دستگاه قضايی معرفی 

كنند تا با آنها برخورد شود.
    ارائه ليست واردكنندگان بدهكار

 به وزير دادگستری
در اين نشس��ت درويش��يان، رئيس سازمان 
بازرسی كل كشور با اشاره به بخشنامه اخير 
بانك مركزی مبنی بر پيش��نهادات سازمان 
بازرسی برای بازگرداندن ارز حاصل از واردات 
عنوان كرد: ليست ۱۴۰٨ واردكننده حقيقی 
و حقوقی ب��ا تعهدات ارزی معوق��ه به ارزش 
مجموعاً ۲۰ ميليارد يورو تهيه و طی نامه ای 

به وزير دادگستری اعالم شد.
    روايت رئيس مركز توسعه شورا های 

حل اختالف از متخلفان ارزی
در اين نشس��ت همچنين صادقی، رئيس 
مركز توس��عه ش��ورا های حل اختالف، با 
اش��اره به گزارش س��خنگوی قوه قضائيه 
مبنی بر اع��الم تنها ۲۵ درصد از اس��امی 
واردكنن��دگان و صادركنن��دگان متخلف 
ارزی از س��وی دولت به دستگاه قضا اظهار 
داش��ت: آنچه از گزارش ه��ا برمی آيد، ۷۵ 
درصد مابقی شركت های متخلفی كه اقدام 
به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن 
ارز نكرده اند، ش��ركت های عم��ده دولتی 
همچون شركت های نفتی و پتروشيمی ها 
هس��تند كه جا دارد س��ازمان بازرس��ی با 
شناس��ايی آنها، با مديران متخلف برخورد 

و حقوق ملت را استيفا كند.
رئيس دس��تگاه قضا در واكنش به س��خنان 
صادقی متذكر شد: گفته می شود ۲۷ ميليارد 
دالر تخل��ف ارزی ص��ورت گرفت��ه، اما فقط 
يك چهارم متخلفان به ق��وه قضائيه معرفی 
مي ش��وند و س��ه چهارم معرفی نمی ش��وند؛ 
الزم است سازمان بازرسی كل كشور موضوع 
بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات توس��ط 
ش��ركت های دولتی را با جدي��ت پيگيری و 
گزارش اقدامات خود در اي��ن زمينه را ارائه 

كند.
    آل اس�حاق: نهادهای دولتی ارزهای 

صادراتی را برنمی گردانند
همچنين رئيس ات��اق بازرگانی ايران و عراق 
در خص��وص چرايی عدم بازگش��ت ارز های 
صادراتی به كشور اظهار داشت: اين موضوع 
دالي��ل متع��ددی دارد كه بخش��ی از آن به 
سوءاستفاده عده ای از صادركنندگان مربوط 
می ش��ود، ولی بخش ديگر ناش��ی از مسائل 
و مش��كالت اقتص��ادی و تحريم هاس��ت كه 
صادركنندگان متعهد با اين مشكالت همراه 

شده اند.
يحيی آل اسحاق با اشاره به اعالم بانك مركزی 
مبنی بر عدم بازگش��ت ۲۷ ميليارد دالر ارز 
صادراتی به كش��ور گفت: بانك مركزی تنها 
مش��خصات ۶ ميليارد دالر را به قوه قضائيه 
داده است، در حالی كه انتظار می رود اسامی 
مابقی صادركنندگانی را كه به تعهدات خود 
عمل نكرده اند به دس��تگاه قضاي��ی معرفی 

كند.
وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش عمده ای 
از صادركنندگان كه هنوز ارز های صادراتی را 
به كشور بازنگردانده اند، جزو نهاد های وابسته 
به دولت هس��تند، به همين دليل نيز اسامی 

آنها اعالم نمی شود.
آل اسحاق با اشاره به صادرات ۴۲ ميلياردی 
در س��ال گذش��ته گف��ت: بايد دي��د، كدام 
صادركنن��دگان م��ورد نظر بان��ك مركزی 
هس��تند. ش��ركت های عمده متعلق به چه 
افرادی اس��ت. البته كه ش��ناخت اين افراد 

فرآيند طبيعی دارد و امری عادی است.
رئيس اتاق بازرگانی ايران و عراق تصريح كرد: 
به نظر می رس��د در اين مورد سياس��ی عمل 
می ش��ود؛ اتاق بازرگانی می گويد ۶ ميليارد 
دالر را صادركنندگان می خواهند وارد كشور 
كنند و از بانك مركزی خواسته اند كه بانكی 
را در خارج معرف��ی كند كه پ��ول را منتقل 
كنند، ولی بانكی در خ��ارج برای انتقال پول 

پيدا نمی كنند.
وی اضافه كرد: برخ��ی از صادركنندگان نيز 
هنوز كاالی خود را نفروخته اند، عده ای قرار 
بود كاال وارد كنند، ولی هنوز موفق نشده اند.

به گفته رئيس اتاق بازرگانی ايران و عراق، 
صادركنندگانی كه يك بارمصرف هس��تند 
احتم��االً از برگردان��دن ارز خ��ود س��رباز 
می زنند، ولی صادركنندگان متعهد و اصلی 
يك بارمصرف نيس��تند و اين زنجيره ادامه 
دارد، اما عده ای كه نيت شان سوءاستفاده 
اس��ت و يك بارمصرف هس��تند از عمل به 
تعهدات خود طف��ره می روند، در حالی كه 
اين موضوع برای تمام صادركنندگان صدق 

نمی كند.

بهناز قاسمی واكاوی گسترده نهادهای نظارتی از ابعاد پنهان 
مفسده خصوصی سازی نيشكر هفت تپه

هفت تپه را از مدیر دادگاهی پس بگیرید
در حالي كه كارشناسان اقتصادي معتقدند كشت و صنعت هفت تپه 
از منظ�ر ارزش دارايي با ش�ركت های بزرگی چون س�رمايه گذاري 
تأمين اجتماعي )شس�تا( قدرت برابري دارد، اما اين ش�ركت را در 
جريان سلسله خصوصي سازي هاي بسيار مفسده انگيز در حقيقت 
مفت فروش�ي كردند، از اين رو جامعه منتظر اس�ت تا ضمن برخورد 
جدي با عوام�ل وقوع اي�ن فاجعه اقتص�ادي، اين ش�ركت عظيم و 
اس�تراتژيك جهت آماده س�ازي براي واگذاري در بازار س�رمايه به 
دولت بازگردانده ش�ود، زيرا به س�ادگي مي توان با واگذاري صحيح 
چنين دارايي به اهلش هم مش�كل كارگران اين ش�ركت را حل كرد 
و هم اينكه زمين�ه افزايش توليد و س�ودآوري به س�هامداران اين 
بنگاه را فراهم آورد، در اين ميان ش�اهد ورود نهادهايي چون ديوان 
محاسبات، كميس�يون اصل 9۰، قوه قضائيه و سايرنهادهاي نظارتي 
برای موشكافي ابعاد پنهان اين مفسده بزرگ در اقتصاد ايران هستيم. 
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه را- كه اين روزها به تيتر اول رسانه هاي 
داخلي و خارجي تبديل شده است- مي توان به عنوان »شستاي شوش« معرفي 
كرد، زيرا برخي از مطلعين معتقدند به سادگي مي توان اين شركت را از حيث 
ارزش دارايي با شركت سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي )شستا ( مقايسه 
كرد، اما در كمال تعجب در يك واگذاري مفسده انگيز اين شركت مفت فروشي 
شد و چون اقتصاد منطقه شوش با فعاليت صحيح شركت مذكور در ارتباط است، 
فساد در واگذاري عماًل چرخه فعاليت شركت را مختل كرد و زندگي كارگران و 
اهالي منطقه را تحت تأثير منفي قرار داد. شركت كشت و صنعت نيشكر هفت 
تپه، در ۱۴ كيلومتري شهر شوش و ۱۰ كيلومتري معبد چغازنبيل به وسعت 
۲۴ هزار هكتار قرار دارد كه در س��ال ۱۳۳٨ شروع به كار كرد. فعاليت رسمي 
شركت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولي در سال ۱۳۵۴ رسماً با نام شركت، داراي 
اختيار انجام عمليات كشاورزي براي توليد نيشكر و ايجاد صنايع و فرآورده هاي 
وابسته ثبت شد. در سال ۱۳٩۱ پروژه بازسازي و نوسازي تجهيزات مكانيكي 
با هدف افزايش توليد شكر، بر عهده شركت نوسازي صنايع ايران قرار گرفت. 
تا سال ۱۳٩۴ اين شركت كه يكي از بزرگ ترين كارخانه هاي صنعتي استان 
خوزستان محسوب مي شد،   در اختيار دولت بود. نحوه اداره اين شركت توسط 
دولت به گونه اي بود كه اين شركت تا مرز ورشكستگي نيز پيش رفته بود. اگرچه 
زيان انباشته اين شركت در سال ۱۳٩۴ و قبل از واگذاري به حدود ۳۴۵ ميليارد 
تومان رسيده و حقوق كارگران و كاركنان ش��ركت هفت ماه بود كه پرداخت 
نشده بود و اين ش��ركت قبل از واگذاري حدود ۱۵۰ ميليارد تومان به سازمان 
تأمين اجتماعي بدهكار بود اما از حيث واگذاری اگر در بازار سرمايه اين واگذاری 

انجام می شد دهها هزار ميليارد تومان اين بنگاه نرخ می خورد. 
با اين شرايط، دولت تصميم گرفت كه اين شركت تحت كنترل خود را به بخش 
خصوصي واگذار كند. سازمان خصوصي سازي نيز مأمور انجام اين كار شد. در 
سيصد و پنجمين جلسه هيئت واگذاري در ۲۱ شهريور ماه ۱۳٩۴، موضوع 
واگذاري شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. در اين جلسه تصميم گرفته شد، صددرصد سهام شركت كشت 
و صنعت نيشكر هفت تپه متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران به صورت مزايده واگذار شود. در ۲۷ مهر ماه ۱۳٩۴ بود 
كه روابط عمومي سازمان خصوصي سازي خبر مزايده اين شركت را منتشر كرد 
و سرانجام اين شركت دولتي در بهمن ماه ۱۳٩۴ و طي يك فرآيند قانوني در 
سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد. با اين واگذاري صاحبان 
جديد شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، دو شركت زئيوس و آرياك بودند 
كه با پيش پرداخت ۶۰ ميليارد ريال صاحب اين شركت عظيم شدند. مهرداد 
رستمي چگني  و اميد اسدبيگي به  عنوان دو جوان ۲٨ ساله و ۳۱ ساله بودند 
كه توانستند در مزايده اين شركت را خريداري كنند. از همان زمان واگذاري 
شركت كشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاري آغاز شد. برخي 
به زيانده بودن شركت در زمان واگذاري به ديده ترديد مي نگريستند و معتقد 
بودند اين موضوع به آن دليل مطرح شده است كه خريداران، شركت را با مبلغ 
كمتري خريداري كنند و برخي ديگر پيش پرداخت ۶۰ ميليارد ريال براي در 
اختيار گرفتن شركتي كه داراي ۲۴ هزار هكتار زمين مرغوب از قرار هر هكتار 
۱۰۰ ميليون تومان مي باشد را ناعادالنه مي خواندند. عده اي نيز اين پرسش 
برايشان مطرح بود كه چگونه دو جوان ۲٨ ساله و ۳۱ ساله اهليت خريد چنين 
شركت بزرگي را داشته اند؟ از آن زمان تا كنون كارگران شركت بسيار مورد 
آسيب قرار گرفتند و امروز در دادگاه شاهد مفاس��دي عظيم هستيم كه در 
جريان اين واگذاري رخ داده است و به نظر مي رسد اين واگذاري بايد ابطال شود 
و اشخاصي اين فساد را رقم زدند به اشد مجازات محكوم شوند، در عين حال 
شركت بايد به بخش دولتي بازگشته و از طريق بازار سرمايه به بهترين قيمت 
و بهترين خريدار با اهليت مديريتي و مالي الزم و كافي واگذار ش��ود، البته از 
آنجايي كه دامنه فساد خصوصي سازي در سال هاي اخير بسيار وسيع بوده است 
نهادهايي چون ديوان محاس��بات و مجلس شوراي اس��المي و قوه قضائيه و 

نهادهاي نظارتي و اطالعاتي نيز به موضوع ورود بسيار خوبي داشته اند. 
   تحقي�ق و تفحص از واگذاري ش�ركت كش�ت و صنعت نيش�كر 

هفت تپه
رئيس كل ديوان محاسبات در راستاي ماده ۴۲ قانون ديوان محاسبات كشور، 
دستور انجام تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري و نظارت پس از آن به جهت 
مشكالت ايجاد ش��ده در آن مجموعه، به خصوص احقاق حقوق پرسنل و 
كارگران خدوم و زحمتكش آن را صادر كرد. الزم به ذكر است؛ شركت كشت 
و صنعت نيشكر هفت تپه در زمره شركت هاي استراتژيك كشور محسوب 
مي شود و با توجه به گزارش فني ديوان محاسبات مبني بر عدم رعايت ماده ۲ 
دستورالعمل انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضيان خريد سهام كنترلي 
و مديريتي، اين دستور صادر شده است. همچنين وجود ايرادات در فرايند 
واگذاري شركت، تخصيص ميليون ها دالر ارز دولتي پس از واگذاري و عدم 
مصرف كامل آن در موارد معين ش��ده و نيز عدم ايفاي تعهدات قراردادي از 

جمله موارد مبهم در اين واگذاري اشاره شده است. 
    ورود كميسيون اصل 9۰ مجلس

همچنين عضو كميسيون اصل ٩۰ مجلس شوراي اسالمي، از بررسي 
گزارش نمايندگان بازديدكننده از وضعيت كارگران شركت هفت تپه در 
هيئت رئيسه مجلس با حضور مسئوالن مربوطه و نماينده اين كارگران 
در هفته جاري خبر داد. س��يد نظام الدين موسوي در گفت وگو با خانه 
ملت، در بيان نتيجه بررس��ي وضعيت كارگران هفت تپه در پي بازديد 
از اين ش��ركت گفت: ماجراي اعتراض هاي كارگران هفت تپه مدت ها 
اس��ت كه ادامه دارد و در دو ماه اخير نيز بار ديگر در پي عدم پرداخت 
حقوق هايشان شاهد اعتراض هاي گسترده كارگران اين شركت در سطح 

شهر شوش و مقابل فرمانداري اين منطقه بوديم. 
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