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سخنگوی صنعت برق:
  استخراج  بیت کوین دلیل 

کمبود برق است
ســخنگوی صنعت 
برق، استخراج کنندگان 
غیرمجــاز بیت کوین را 
مقصر مصرف باالی برق 
در ایران دانست. مصطفی 
رجبی، گفت بیش از ۳۰۰مگاوات برق غیرمجاز توسط 

استخراج کنندگان ارزهای مجازی مصرف می شود.
    

رئیس پلیس راهور ناجا:
خودروهای آمریکایی 
شماره گذاری نمی شوند

رئیــس پلیس راهــور ناجا آخریــن وضعیت 
شــماره گذاری خودروهای خارجی را در کشــور 
تشریح کرد و درمورد  شــماره گذاری خودروهای 
آمریکایی و مواردی نظیر پورش، مازراتی و ... گفت: 
خودروهای آمریکایی را شماره گذاری نمی کنیم. 
پورش و مازراتی و خودروهایی نظایر آن هم پالک 
نمی شوند. سردار سیدکمال هادیانفر در گفت وگو با 
ایسنا، افزود: امسال ما واردات خودرو نداشتیم که به 
تبع آن بخواهد خودروی خارجی شماره گذاری شود. 
تنها حدود چهار تا پنج هزار خودرو در گمرک های 
کشــور بود که یا به دلیل تاخیر در ثبت سفارش یا 
به دالیلی دیگر در گمرک مانده بود که دولت برای 

این ها یک تصمیماتی را اتخاذ کرد.
    

 بازگشایی تاالرهای پذیرایی 
با یک سوم ظرفیت از امروز

توســعه ایرانی-  
رئیس اتحادیه تاالرهای 
پذیرایی گفت: تاالرهای 
پذیرایــی با یک ســوم 
ظرفیت پس از یک سال 
تعطیلی، بازگشایی می شوند.  خسرو ابراهیمی نیا 
با بیان اینکــه در دوران بســته بــودن تاالرهای 
پذیرایی مردم مجبور به برگزاری مراسم در مراکز 
غیربهداشتی و غیرمجاز شدند، گفت: در یک سال 
گذشته ما شاهد برگزاری مراسم در کارواش ها و یا 
برخی دفترخانه های عقد بودیم. ابراهیمی نیا گفت: 
این واحدها علیرغم رعایت نکردن نکات بهداشتی و 
یا نداشتن ظرفیت کافی، اقدام به برگزاری مراسم 
می کردند که همین موضوع به دلیل رعایت نکردن 
نکات بهداشتی، در شیوع بیشتر کرونا تأثیرگذار بود. 

    
دنبال قیمت گذاری دستوری 

فوالد نیستیم
مهر- رئیس انجمن 
ران گفــت:  نــوردکا
فوالدسازان از یارانه های 
انرژی بهــره می برند اما 
مواد اولیه تولیدی خود 
را با قیمت بســیار گرانتــر از معیارهای منطقی 
و اســتاندارد جهانی به تولیدکننده داخلی می 
فروشــند. احمد رضوی نیک در مورد حواشــی 
اخیر قیمت گــذاری فوالد، اظهار داشــت: اگر 
زوایای پنهان و آشکار ماجرا روشن نشود، تصویر 
روشنی از تصمیم وزارت صمت ارائه نمی شود و 
قضاوت های نادرست و نابه جا ارائه می شود. رئیس 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران تصریح کرد: رفتار 
اخیر بورس کاال نشان داد این نهاد از هیچ مصوبه 
و شیوه نامه ای که از سوی وزارت صمت به عنوان 
نهاد باالسری که در راســتای منافع عمومی در 
شرایط سخت تحریمی تصمیمات را باید اتخاذ 
کند، پیروی نمی کند و وزارت صمت را مرجع و 

متولی خود نمی داند.
    

کمبود تخم مرغ نداریم، نشتی داریم
ایســنا- رئیــس 
هیات مدیــره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان 
تهران گفت: این آمادگی 
را داریم برای جلوگیری 
از نشت تخم مرغ های تنظیم بازاری به بازار آزاد 
بر آنها عبارت »تنظیم بازاری« درج کنیم تا با این 
اقدام این تخم مرغ ها سر از بازار آزاد در نیاورند. 
ناصر نبی پور با بیان اینکه وزارت جهاد و وزارت 
صمت برنامه ای برای ســاماندهی بازار تخم مرغ 
ندارند، اظهار کرد: هیچ کمبودی در تولید تخم 
مرغ نداریم و آن چیزی که بازار تخم مرغ در حال 
حاضر دچار آن شده است دالل بازی و بی برنامگی 
است. وی ادامه داد: براساس اعالم میادین روزانه 
۴۰ تن تخم مرغ نیاز اســت، اما ما روزی بیش از 
۱۰۰ تن تخم مرغ در میادین توزیع می کنیم و به 
نظر می رسد همه این ۱۰۰ تن تخم مرغ با قیمت 
مصوب به دست مصرف کنندگان نمی رسد و سر 

از بازار آزاد درمی آورند.

خبر اقتصادی

 شماره   709 / دوشنبه 22 دی   1399  /   27 جمادی االول 1442  / 11  ژانویه   2021

نرگس رسولی

شهریور ماه ســال جاری بود که 
علی نیکــزاد، نایب رئیس مجلس 
طلب قــرارگاه   خاتم االنبیا از دولت 
را 5۰هــزار میلیارد تومــان اعالم 
کرد و از تســویه ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی خبرداد. طلبی که شهریور 
ماه از سوی سردار محمد، فرمانده 
قرارگاه   خاتم االنبیا )ص( ۴2هزار 
میلیارد تومان اعالم شد که شامل 
بدهی های ارزی و ریالی است و حاال 
فرمانده قرارگاه   خاتم برای آن نسخه 
جدیدی نوشته و نسخه جدیدش را 
به دنبال توافقاتی که با کمیسیون 
عمران مجلس و دولت شــده است 
نوشــته و به دولت دیکتــه کرده 
است. حاال بسیاری از کارشناسان 
از این اتفاق به عنــوان نعل وارونه 
خصوصی سازی یاد می کنند چراکه 
قصد اولیه از فــروش اموال دولت 
ایجاد شــرایط رقابتی در اقتصاد و 
بزرگ شدن بخش خصوصی بود اما 
شیوه واگذاری اموال به طلبکاران به 
جای فروش آن به بخش خصوصی 
و تادیه بدهی، بخــش غیردولتی 
قدرتمندی را در اقتصاد ایران شکل 
داده اســت که خود به مانعی بر سر 
راه رقابت پذیــری و فعالیت بخش 

خصوصی بدل شده است. 
طبــق آنچه ســردار ســعید 
محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیا به تازگی از آن رونمایی 
کرده اســت، ایــن قــرارگاه برای 
ســال ۱۴۰۰ پیشــنهاد داده که 
دولت به جای مطالبــات قرارگاه، 
دارایی هایــش را به ایــن پیمانکار 

بزرگ اقتصادی واگذار کند. 
ســردار محمد این لیست را در 
جهت تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیارد 
تومانی اش از دولت نوشته است. این 
البته بخشــی از بدهی های دولت 
به پیمانکاران اش است که پیش تر 
عباس آخوندی، وزیر ســابق راه و 
شهرســازی آن را بدهی مســجل 
شده دولت به پیمانکاران خوانده و 
آن را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر 

کرده بود. 
این بدهــی پیش ترهــا طبق 
گفته حسن روحانی، رئیس دولت 
در ســال 96 با کاهــش نزدیک به 
۳6درصدی بــه 565 هزار میلیارد 
تومان رسیده بود و هر سال از بار آن 
با توجه به تســویه بدهی ها با اموال 
مازاد کاهش یافته و امروز به کمتر 
از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده 

است.
بحــث تهاتر اموال بــا بدهی ها 
موضوع جدیدی نیست. دولت برای 
کاهش بدهی هایش به پیمانکاران 
مختلف در سنوات گذشته با ورود 
این تبصره بــه بودجه اجازه فروش 
اموال در جهت تسویه بدهی را قرار 
داده بــود و در بودجــه 99 هم این 

اجازه به دولت داده شد، اما هیچ گاه 
بحث تهاتر اموال با بدهی ها به میان 
نیامده بود. بــا این حال طبق اخبار 
جدیدی که به نقل از سردار سعید 
محمد عنوان شــده است، قرارگاه 
قصد دارد به جای دریافت بدهی اش 
امــوال دولت را در اختیار داشــته 
باشد، طرحی که با انتقادات زیادی 

مواجه شده است. 
نــی کــه معتقدنــد  منتقدا
قرارگاه قصد دارد تــا اموال دولتی 
را اختصاصــا در اختیــار گیرد و به 
این ترتیب در بلندمــدت آنچه بر 
اختصاصی سازی های قبلی گذشت 

بر این اموال نیز بگذرد. 
گــو ایــن کــه تاکنــون نیز 
شــرکت های اقتصادی زیادی در 
زیرمجموعه قرارگاه در حال فعالیت 
هســتند و به پشــتوانه پروژه های 
مال سازی متعددی که این قرارگاه 
در اختیار داشته بنیه شرکت داری 

این قرارگاه تقویت شده است.

ســعید محمــد در توضیح این 
موضوع به بودجه سال 99 استناد 
کرده کــه در آن موضــوع فروش 
اموال دولتــی در جهت بدهی های 
معوق ذکر شده اســت و در پاسخ 
به این ســوال که آیا اموال دولت با 
طلب های قرارگاه تهاتر می شــود، 
گفته است: استفاده از اموال دولتی 
در بودجه ســال 99 ذکر شد اما نه 
اینکه به عنوان تهاتــر با مطالبات 
قرارگاه باشــد. قرار بر اینکه دولت 
اموال خــود را بفروشــد و با درآمد 
حاصل از آن بدهی خود را تســویه 

کند.
فرمانده قــرارگاه ســازندگی 
  خاتم االنبیا تاکید کــرده که برای 
سال ۱۴۰۰ پیشــنهاد داده ایم که 
دولت به جای مطالبــات قرارگاه، 
دارایی هایش را به قــرارگاه واگذار 
کند. در دو دولت قبل ســابقه این 
نوع همکاری ها وجود دارد و دولت 
در آن زمان به جای بدهی، نیروگاه 
سبالن، بخشی از فوالد خوزستان و 
مخابرات را به قرارگاه واگذار کرد که 
برای همان مجموعه ارزش افزوده 
ایجاد کردیم. به همین جهت قرار 
بر این شــد که با توجه به اینکه چه 
واگذاری هایی در سال آینده انجام 
می شود، قرارگاه لیســتی را تهیه 
کند که بــر اســاس نیازهای خود 
فهرستی را تهیه کردیم که به کدام 

اموال دولت نیاز داریم.
هر چند که ســردار سعید اشاره 
مســتقیمی به اموالی که در لیست 
مورد نظر قرارگاه   خاتم شده است 
نکرده؛ اما ناگفته پیداســت که این 
قرارگاه قطعا اموال کامال اقتصادی 
دولت را در لیســت مطالبات خود 
قرار داده است. پیشنهادی که مورد 
انتقاد رمضان زاده، سخنگوی دولت 
ششــم و هفتم قرار گرفته و وی در 
واکنش به این ادعای سردار محمد 
گفته اســت: »اموال دولت که ارث 
پدری این جناح یا آن جناح نیست 
که یک پیمانکار نظامی در آن طمع 
کند و برای بردن انها لیســت تهیه 
کند. شــما اول باید لیست پروژه ها 
و صورت وضعیــت هزینه ها را ارائه 
کنید. ســازمان نظام مهندســی 
می تواند به عنوان نهاد مدنی داوری 

کند.«
واگذاری های 1400 

حال ســوال ایــن اســت که 
چــه شــرکت هایی در لیســت 
واگذاری های ســال ۱۴۰۰ دولت 
قرار دارند که قــرارگاه   خاتم  برای 
انها لیست خاص تهیه کرده است؟ 
بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۰،  
اینکه کدام یک از شــرکت ها قابل 
واگذاری هســتند از ســوی قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 

مشخص می شود.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، 
نظام اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران سه بخش دارد: دولتی، تعاونی 

و خصوصی. زمینه فعالیت هر ســه 
بخش را نیز همین قانون مشخص 
کرده اســت. بخش دولتی شامل 
همه صنایع بــزرگ، صنایع مادر، 
بازرگانی خارجــی، معادن بزرگ، 
بانــک داری، بیمه، تأمیــن نیرو، 
سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، 
رادیو و تلویزیون، پســت و تلگراف 
و تلفن، هواپیمایی، کشــتیرانی، 
راه، راه آهن و مانند اینهاست که به 
صورت مالکیت عمومی و در اختیار 
دولت اســت. بخش تعاونی شامل 
شرکت ها و مؤسســه های تعاونی 
تولید و توزیع اســت که در شــهر 
و روســتا بر طبق ضوابط اسالمی 
تشکیل می شود. بخش خصوصی 
نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، 
دامداری، صنعت، تجارت و خدمات 
می شــود که مکمــل فعالیت های 

اقتصادی دولتی و تعاونی است.
بر این اســاس، قانــون اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساســی، فعالیت هــای اقتصادی 
را در ســه گروه طبقه بندی کرده 
است. گروه یک، همه فعالیت های 
اقتصادی به جز موارد گروه دو و سه 
را در برمی گیرد. گروه دو شــامل 
فعالیت های اقتصادی به جز گروه 
سوم است که در اصل چهل و چهارم 
قانون اساســی به آنها اشاره شده 

است.
گروه ســه شــامل ۱۱ فعالیت 
اقتصادی اســت کــه ۱۰۰ درصد 
دولتی هســتند. »شبکه های مادر 
مخابراتی و امور واگذاری بســامد 
)فرکانس(«، »شــبکه های اصلی 
تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع 
خدمات پایه پســتی«، »تولیدات 
محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی 
 و امنیتی به تشــخیص فرماندهی 
کل نیروهای مســلح«، »شرکت 
ملــی نفت ایــران و شــرکت های 
استخراج و تولید نفت خام و گاز«، 
»معادن نفت و گاز«، »بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی  ایران، بانک ملی 
ایران، بانک ســپه، بانک صنعت و 
معدن، بانک  توسعه صادرات، بانک 
کشاورزی، بانک مســکن و بانک 
توســعه تعاون«، »بیمه مرکزی و 
شرکت بیمه ایران«، »شبکه های 
اصلی انتقــال برق«، »ســازمان 
هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر 
و کشــتیرانی جمهوری اســالمی  
ایــران«، »ســدها و شــبکه های 
بــزرگ آبرســانی« و »رادیــو و 
تلویزیــون« ۱۱ فعالیتی اســت 
 که براســاس قانون برعهده دولت 

قرار گرفته است.
۱۷5 شــرکت  دولتــی که در 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ از آن ها 
نام برده شــده در گروه ســوم قرار 
دارند و براســاس قانــون، امکان 
واگذاری آن ها وجــود ندارد. ۱۰6 
شــرکت در گروه دوم قــرار دارند 
و دولــت می تواند حداکثــر تا 2۰ 

درصد از ســهام هر یک از آنها را در 
اختیار داشته باشــد و 25 شرکت 
نیز با قــرار گرفتن در گــروه یک 
بایــد به صــورت کامل بــه بخش 
خصوصی واگذار شوند.در بین ۷2 
شرکت باقی مانده، ۱2 شرکت مادر 
تخصصی وجود دارد که باید پس از 
تعیین تکلیف شــرکت های تابعه 
آن ها، در خصوص واگذاری شــان 
تصمیم گیری شــود. 6۴ شــرکت 
دولتی نیز در ســال های گذشته به 
دالیل مختلــف از گروه های یک و 
دو خارج شده اند و تا کنون تعیین 

تکلیف نشده اند.
بنابراین تنها 6۴ شرکت وجود 
دارند که منع قانونی برای واگذاری 
ندارند و می توانند در لیست قرارگاه 
قرار گیرد که عمدتا تا کنون از انها با 
نام شرکت های زیان ده نام برده اند و 
بعید نیست که قرارگاه از حاال برای 
مالکیت و برنامه ریزی مدیریت آنها 

برنامه نوشته باشد.
 فرآیند واگذاری ها 

را شفاف کنید
همزمان بــا این اتفــاق احمد 
توکلی، نماینده ســابق مجلس و 
رئیــس هیات مدیــره دیده بــان 
شــفافیت و عدالــت در نامه ای به 
باقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه 
و بودجه- از او خواســته در فرآیند 
واگــذاری امــوال و دارایی هــای 
عمومی، اطالعات الزم به شــکل 

شفاف ارائه و منتشر شود. 
در ماه های گذشته، بحث درباره 
نحوه واگذاری اموال و دارایی های 
دولت بار دیگر داغ شــده و پس از 
حواشــی که در عملکرد ســازمان 
خصوصی سازی کشــور به وجود 
آمد، به نظر می رســد تــداوم روند 
واگذاری ها نیاز به شفافیت جدی 
دارد. در سال های گذشته با توجه 
بــه محدودیت هــای درآمدی که 
برای دولت به وجــود آمده، فروش 
اموال و دارایی هــا و عرضه آنها در 
بورس به اولویتی جدی برای تامین 
منابع درآمدی دولت تبدیل شــده 
و بر اســاس اعالم مسئوالن دولتی 
این روند در ماه های آینده نیز ادامه 

خواهد داشت. 

نعل وارونه خصوصی سازی با پیشنهاد مطالباتی خاتم االنبیا؛

اموال دولت را می خواهیم نه تأدیه بدهی ها را!

سعید محمد: در دو دولت 
قبل دولت به جای بدهی، 
نیروگاه سبالن، بخشی از 

فوالد خوزستان و مخابرات 
را به قرارگاه واگذار کرد که 
برای همان مجموعه ارزش 

افزوده ایجاد کردیم

 واکنش رمضان زاده به 
طرح سعید محمد: اموال 
دولت که ارث پدری این 
جناح یا آن جناح نیست 

که یك پیمانكار نظامی در 
آن طمع کند و برای بردن 

آنها لیست تهیه کند. شما 
اول باید لیست پروژه ها و 
صورت وضعیت هزینه ها 

را ارائه کنید. سازمان نظام 
مهندسی می تواند به عنوان 

نهاد مدنی داوری کند

خبر

رئیس بانک مرکزی با بیــان اینکه ۷ میلیارد دالر پول 
ایران در کره جنوبی بلوکه شده است، گفت: هیأت بانک 
مرکزی کره جهت مذاکره در این باره وارد تهران شده و من 

با آن ها مالقات خواهم کرد.
به گــزارش توســعه ایرانی بــه نقل از صدا و ســیما، 
عبدالناصر همتی پس از جلسه مشترک کمیسیون اصل 
نود مجلس و بانک مرکزی درباره حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
در بودجه ســال آینده، گفت: مجلس شورای اسالمی در 
این زمینه هر مصوبه ای داشته باشد، ما اجرا خواهیم کرد.

همتی در پاسخ به ســوالی درباره نظر رئیس کل بانک 
مرکــزی دربــاره ارز ۴2۰۰ تومانی افــزود: پیش از این 
 هم اعالم کــرده ام از نظر تخصصــی ارز ۴2۰۰ تومانی را 

قبول ندارم.

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: دولــت در 
شــرایطی که کشــور دچار افزایــش جدی نــرخ ارز به 
دلیل تحریم های ســنگین و بی ســابقه ای شــده بود، 
چاره ای جز تخصیــص ارز ۴2۰۰ تومانی بــرای تأمین 
داروی مــردم و کاالهای اساســی و کنتــرل قیمت ها 
 نداشــت، تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانــی در یک مقاطعی 

بسیار خوب عمل کرد.
همتی با بیان اینکه اگر همین ارزی که به خوبی اجرا و 
توزیع نشده را مجلس بخواهد تغییر دهد، حتماً در قیمت 
کاالها تأثیر خواهد گذاشت، افزود: باید به نوعی حذف ارز 

یارانه ای جبران شود.
امیدواریم ارز تك نرخی شود 

وی گفت: بنابراین این موضوع یــک تصمیم دو گانه 

اســت زیرا ارز ۴2۰۰ تومانی از یک طرف کمک به مردم 
بوده و از سوی دیگر با اجرای نادرست، رانت هایی را بوجود 

آورده است.
همتی ابــراز امیــدواری کــرد: با همفکــری دولت 
و مجلــس بتوانیــم معضل پیــش آمــده در زمینه ارز 
 یارانــه ای را اصــالح کنیم و به ســمتی برویــم که ارز، 

تک نرخی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه معتقد به ارز 
چند نرخی نیست، گفت: اکنون باید مراقب شوک حاصل 
از حذف ارز یارانه ای در جامعه بود و با تدبیر اقدامات الزم 

را انجام داد تا اتفاقی نیفتد.
منابع بلوکه شده در عراق و کره 

همتی درباره ارزهای مســدود شــده بانک مرکزی 

در خــارج از کشــور، گفت: بانــک مرکــزی در هند ارز 
 مســدود شــده ندارد، اما در عراق و کــره جنوبی دارد.

وی افزود: درباره ایــن ارزها درحال مذاکره هســتیم و 
امیدواریم بتوانیم از این ارزها استفاده کنیم.همتی گفت: 
حق طبیعی ماست که بتوانیم از این ارزها استفاده کنیم 
و تا االن هم غیرقانونی و با فشــار آمریکایی ها این اتفاق 
 نیفتــاده، اما امیدواریــم فشــارآمریکایی ها هم کاهش 

پیدا کند.

همتی خبر داد:

آغاز مذاکره تهران و سئول درباره آزادسازی پول های بلوکه شده ایران


